
WAKACYJNY TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 

O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA PRZEDECZ 

 

Regulamin  

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem Turnieju jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu. 

II. CEL IMPREZY 

Celem Turnieju jest popularyzacja piłki siatkowej plażowej oraz aktywnego wypoczynku. 

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

Turniej odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2021 r. na boisku do siatkówki plażowej zlokalizowanym przy Miejsko-

Gminnym Ośrodku Kultury w Przedczu, ul. Zamkowa 5, 62-635 Przedecz. 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie drużyny do rozgrywek osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku 

Kultuy w Przedczu, telefonicznie – nr tel. (63) 27 38 489, e-mailowo na adres: mgokprzedecz@wp.pl lub 

poprzez https://www.facebook.com/MGOKPrzedecz do dnia 06.08.2021 r. do godz. 15:00 (Formularz 

udziału stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu). 

2. Zawodnicy niepełnoletni, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych (Formularz 

zgody na udział dziecka w Turnieju stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminy). 

3. Turniej przeznaczony jest dla wszystkich chętnych, których stan zdrowia pozwala na udział w/w imprezie 

(Formularz oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju stanowi Załącznik 

Nr 3 do Regulaminu) 

4. Drużyna składa się z 2 zawodników,  

5. Zawodnicy rywalizują w kategorii Open, dozwolone są drużyny mieszane. 

6. W trakcie zgłoszenia do zawodów prosimy podać następujące dane: imię, nazwisko, kapitana drużyny, 

telefon kontaktowy. 

7. Przed rozpoczęciem rozgrywek każdy zawodnik zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi 

własnoręcznie podpisany formularz wraz z oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

udziału w Turnieju, a osoby niepełnoletnie zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (druki formularzy 
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dostępne są w siedzibie organozatora lub do pobrania na stronie https://przedecz.naszgok.pl/ ). 

8. Przystępując do Turnieju, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu 

organizacji i przeprowadzenia Turnieju. Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury w Przedczu (ul. Zamkowa 5, 62-635 Przedecz). Podanie danych jest dobrowolne, jednak 

konieczne do realizacji celu, w jakich zostały zebrane. 

V. SYSTEM ROZGRYWEK 

1. Mecze będą rozgrywane według systemu i terminarza ustalonego przez organizatora w dniu zawodów            

w zależności od liczby zgłoszonych drużyn. 

2. Harmonogram spotkań zostanie określony na podstawie kolejności zgłaszania udziału drużyn w Turnieju.. 

3. Turniej odbywać się będzie zgodnie z przepisami gry w siatkówkę plażową. 

VI. SPRAWY KOŃCOWE 

1. Za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

2. Za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada. 

3. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyduje organizator. 

4. Organizator zastrzega sobie również prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji Regulaminu 

w razie wynikłych sytuacji losowych. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Turnieju w wyniku złych warunków atmosferycznych 

bądź niewystarczjącej liczby uczestników. 

6. Organizator zapewnia nagrody i poczęstunek dla uczestników Turnieju. 

 

 
 

 

 

 

https://przedecz.naszgok.pl/

