REGULAMIN
TURNIEJU Z OKAZJI DNI TARNOBRZEGA 2017
w SIATKÓWCE PLAŻOWEJ
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CEL ROZGRYWEK
1. Promocja kultury fizycznej i popularyzacja siatkówki plażowej na terenie miasta wśród jego
mieszkańców, jako aktywna forma spędzania wolnego czasu.
ORGANIZATOR
1. Organizatorem Turnieju jest Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej oraz MOSiR
w Tarnobrzegu .
MIEJSCE i TERMIN ROZGRYWANIA ZAWODÓW
1. Miejsce: Boiska do siatkówki plażowej nad Jeziorem Tarnobrzeskim.
2. Termin: 03.06.2017r, początek zawodów planowany jest na godz. 1000; weryfikacja drużyn od godz.
900, losowanie około godz. 930.
SYSTEM i PRZEPISY ROZGRYWANIA TURNIEJU
1. System rozgrywania Turnieju Siatkówki Plażowej z okazji Dni Tarnobrzega 2017 zależny będzie od ilości
zgłoszonych drużyn. Maksymalnie do Turnieju zostanie zakwalifikowanych 16 drużyn. O wyborze
systemu rozgrywek drużyny zostaną poinformowane za pośrednictwem strony internetowej, fanpage
na Facebooku lub bezpośrednio przed samym turniejem. Planowane rozegranie turnieju jest
w systemie brazylijskim dla 8,12 lub 16 zespołów.
2. Drużyny są dwuosobowe.
ZGŁOSZENIA ZESPOŁÓW
1. Zgłoszenia należy dokonać drogą mailową na adres etalps@gmail.com w terminie do 02.06.2016r.
W zgłoszeniu należy podać: nazwę zespołu, imiona i nazwiska zawodników, rok urodzenia,
miejscowość zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.
2. Zgłoszenia będzie można też dokonać w dniu turnieju w przypadku jeśli się okaże, że są wolne miejsca.
3. W przypadku kiedy do Turnieju zgłaszają się osoby niepełnoletnie, wymagana jest pisemna zgoda
prawnych opiekunów.
4. WARUNKIEM dopuszczenia do Turnieju jest złożenie przez zespół podczas weryfikacji KARTY
UCZESTNICTWA , która stanowi załącznik do REGULAMINU.
NAGRODY
1. Organizator przewiduje nagrody dla pierwszych III par Turnieju.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje odniesione podczas zawodów.
2. Wszyscy uczestnicy Turnieju startują na własną odpowiedzialność i ryzyko.
3. Za rzeczy pozostawione bez opieki, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
4. Organizator decyduje o rozstrzyganiu spraw spornych nie objętych regulaminem, decyzje organizatora
są ostateczne.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Turnieju w przypadku złych warunków
atmosferycznych.
6. Turniej ma charakter OPEN, drużyny mogą być męskie, żeńskie lub mieszane.

KARTA UCZESTNICTWA
w Turnieju z okazji Dni Tarnobrzega 2017 w siatkówce plażowej

NAZWA DRUŻYNY

*

...............................................................................................................................................................

Podpis jest równocześnie potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem turnieju oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych o zawodnikach w celu prowadzenia statystyk i wszelkiej publikacji dotyczących Turnieju z okazji Dni Tarnobrzega.
Własnoręczny podpis oznacza przyjęcie do wiadomości, że zawodnicy grają na własną odpowiedzialność, nie są ubezpieczeni
przez organizatora i nie będą zgłaszać roszczeń w przypadku kontuzji.

Własnoręcznymi podpisami oświadczamy, że nie mamy żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do gry, znane są nam warunki
uczestnictwa w Turnieju z okazji Dni Tarnobrzega w siatkówce plażowej, akceptujemy i zobowiązujemy się przestrzegać regulamin
turnieju.

Lp.
1

2

Nazwisko i Imię

Rok urodzenia

Czytelny Podpis*

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
ZAWODNIKÓW UCZESTNICZĄCYCH
w Turnieju z okazji Dni Tarnobrzega w siatkówce plażowej
Jako rodzic/opiekun prawny zawodnika uczestniczącego w Turnieju z okazji Dni Tarnobrzega w siatkówce plażowej oświadczam,
że znane są mi warunki uczestnictwa oraz zasady jego rozgrywania. Po zapoznaniu się z nimi wyrażam zgodę na uczestnictwo
mojego dziecka/podopiecznego, który nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w tego typu imprezie.

NAZWA DRUŻYNY
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Nazwisko i Imię rodzica/opiekuna prawnego

Czytelny Podpis*
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Podpis jest równocześnie potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem turnieju oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych o zawodnikach w celu prowadzenia statystyk i wszelkiej publikacji dotyczących Turnieju z okazji Dni Tarnobrzega
w siatkówce plażowej. Własnoręczny podpis oznacza przyjęcie do wiadomości, że zawodnicy grają na własną
odpowiedzialność, nie są ubezpieczeni przez organizatora i nie będą zgłaszać roszczeń w przypadku kontuzji.

