Regulamin
Otwartego Turnieju Dzikich Drużyn w Piłce Nożnej
rozgrywanego w dniu 21.06.2022 r.

1.

Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Uczniowski Klub Sportowy MOSiR
22-200 Włodawa, ul. Szkolna 4, nr tel. (082) 5721-259, www.mosir.wlodawa.eu

2.

Cel :
a)
b)
c)
d)
e)

3.
4.
5.

Miejsce: Włodawa Boisko „Orlik” ul. Szkolna 4.
Termin: 21 czerwca 2022 r. godz. 17:00 (rozpoczęcie Turnieju).
Uczestnictwo:
a)
b)

c)
d)
e)

f)

g}

g)
h)

6.

promowanie piłki nożnej ,
propagowanie zasad Fair Play,
wychowanie poprzez sport,
propagowanie aktywnych form wypoczynku oraz zdrowego trybu życia,
stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku.

w turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy /zawodniczki urodzeni w latach 2011-2012
limit zespołów: max. 10 o udziale drużyny w Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń,
zespół liczy 10 zawodników (bramkarz + 6 zawodników z pola) + 3 rezerwowych, bez względu na płeć (mogą
uczestniczyć zespoły mieszane)
zawodnik zgłoszony do udziału w Turnieju może reprezentować barwy tylko jednej drużyny,
zgłoszenia drużyn dokonuje osoba pełnoletnia zwana „Opiekunem Drużyny”
kartę zgłoszenia drużyny do Turnieju należy pobrać ze strony Organizatora (www.mosir.wlodawa.eu),
karty zgłoszenia drużyny dostępne są również u Animatorów na boisku Orlik MOSiR,
zgłoszenia przyjmowane będą osobiście w recepcji MOSiR lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
recepcja@mosir.wlodawa.eu (w temacie e-maila proszę wpisać OTWARTY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ i załączyć
skan/zdjęcie/plik PDF, wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia),rejestracji drużyn należy dokonać do dn.
17.06.2022 r,
przesłanie niepodpisanego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne niezakwalifikowaniem drużyny do
Turnieju,
udział w Turnieju jest bezpłatny.

System rozgrywek:
System rozgrywek oraz czas meczu ustala organizator – w zależności od ilości zgłoszeń.

7.

Postanowienia regulaminowe:
Turniej zostanie rozegrany zgodnie z zobowiązującymi przepisami PZPN .

8.

Nagrody:
Puchary, dyplomy medale i słodycze.

9.

Postanowienia końcowe:
a)

każdy uczestnik biorący udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora celem zgłoszenia do imprezy i podania wyników do ogólnej wiadomości
(zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
b) akceptując regulamin każdy Uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun) wyraża zgodę, aby zdjęcia,
nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być
wykorzystywane przez prasę, radio, telewizję oraz na portalach internetowych, a także w celach
marketingowych Organizatora oraz sponsorów,
c) organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw nieszczęśliwych
wypadków a także za rzeczy pozostawione na obiekcie sportowym,
d) organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie,
e) zgłoszenie do Turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu,
f) organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Turnieju w przypadku:
 niekorzystnych warunków atmosferycznych,
 oraz innych nieprzewidzianych sytuacji niezależnych od Organizatora.

DYREKTOR MOSiR.
Teresa Zaleńska – Sak

PREZES UKS MOSiR.
Andrzej Antoniszewski

