
                                                                      Regulamin 
                                    Turnieju Siatkówki Plażowej o puchar Burmistrza Włodawy
                                                w ramach Narodowego Dnia Sportu.  

1. Organizator: 
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Włodawie. 
2. Cel :
 popularyzacja siatkówki plażowej, 
 zachęcenie do aktywnego wypoczynku. 

3. Miejsce: 
Włodawa Boisko „Orlik” ul. Szkolna 4 
4. Termin: 
17 września 2022r. godz. 10:00 
5. Uczestnictwo: 
 zespół liczy 2 zawodników + 1 rezerwowy, 
 w Turnieju może brać udział zespół składający się z minimum 2 zawodników bez względu na wiek i 

płeć (mogą uczestniczyć zespoły mieszane), 
 zgłoszenia drużyn dwuosobowych przyjmowane będą na adres e-mail: mosir.wlodawa@gmail.com 

do dn. 15 września 2022r. i osobiście w recepcji MOSiR również w dniu turnieju do godz.9.30. W 
mailu należy podać nazwę zespołu, imię, nazwisko zawodników przynajmniej jeden nr telefonu. 
W przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo – pełne ukończone lata. 
 obowiązuje limit zespołów: max. 6, 
 osoby niepełnoletnie muszą przedstawić organizatorom pisemna zgodę rodzica lub prawnego 

opiekuna, 
 wstęp wolny. 

6. System rozgrywek: 
System rozgrywek ustala organizator – w zależności od ilości zgłoszeń. 
7. Postanowienia regulaminowe
:  turniej siatkówki plażowej rozegrany zostanie zgodnie z polska wersją „ Oficjalnych przepisów gry 
w siatkówkę plażową”. 
 każdy zespół ma prawo do jednej przerwy na odpoczynek w każdym secie. 
 przerwa miedzy setami trwa 1 minutę. 

8. Nagrody: 
puchary i dyplomy. 
9. Postanowienia końcowe: 
 Każdy uczestnik biorący udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych przez Organizatora (MOSiR Włodawa) 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. ) 
 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. 
 Osoby niepełnoletnie startujące w zawodach muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna 

oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie do wglądu przez 
Organizatora. 
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw 

nieszczęśliwych wypadków a także za rzeczy pozostawione na obiekcie sportowym. 
 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 
 Zawody zostaną odwołane w przypadku, kiedy Organizator oraz Sędzia Główny w dniu i na miejscu 

stwierdza brak możliwości rozegrania turnieju. 
 Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 


