Regulamin Turnieju Piłki Nożnej
Łęczyce 11.09.2021 roku.
1. Organizator
- Organizatorem Turnieju jest Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w
Łęczycach z siedzibą
w Strzebielinie.
2. Cel zawodów:
- Celem Turnieju jest promocja zdrowego trybu życia oraz integracja środowiska
lokalnego.
- Upamiętnienie Narodowego Dnia Sportu w Gminie Łęczyce.
3. Termin i miejsce:
- Turniej odbędzie się dnia 11.09.2021 r. Orlik przy Zespole Szkół w Łęczycach
ul. Topolowa 1
- Rozpoczęcie o godzinie 10:00.
- Turniej dla amatorów (zawodnicy występujący w drużynach zrzeszonych przy
PZPN nie mogą brać udziału w zawodach) od 15 roku życia za pisemną zgodą
rodziców/opiekunów prawnych.
- Termin zgłoszenia drużyn upływa: 08.09.2021 r. (środa) o godz. 12:00.
- Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie: 533 531 366 - siedziba GIKiB Tomasz
Myszewski
lub mailowo na adres sport@gik-leczyce.pl
- Drużyny biorące udział w turnieju przed rozpoczęciem muszą zgłosić się do
organizatora
i potwierdzić udział w zawodach oraz wypełnić listę startową.
4. Zasady uczestnictwa w Turnieju:
- Drużyna: udział drużyn amatorskich, z wyłączeniem zawodników na co dzień
występujących
w klubach sportowych zrzeszonych przy PZPN.
- Zawodnicy: w zawodach udział biorą drużyny 6 osobowe, 5 w polu plus
bramkarz. Maksymalna liczba zawodników rezerwowych wynosi 4. Liczba zmian
podczas meczu
jest nieograniczona. Bramkarz może zamienić się miejscami z zawodnikiem z
pola.
- Czas trwania gry: mecz trwać będzie 10 minut, bez przerwy i bez zmiany
stron.
W zależności od ilości zgłoszonych drużyn czas gry może zostać zmieniony.

- Mecze punktowane będą zgodnie z zasadami zwycięstwo 3 pkt, remis 1pk,
przegrana 0 pkt.
- Zawody rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z
niniejszym regulaminem oraz obowiązującymi przepisami Polskiego Związku
Piłki Nożnej.
- brak spalonego
- auty wznawiane nogą.
- Zgłoszenia drużyn dokonują kapitanowie na podany numer telefonu lub adres
e-mail.
5. W przypadkach uzasadnionych (np. zdarzenie losowe) organizatorzy
zastrzegają sobie prawo zmian dotyczące czasu gry, systemu rozgrywek.
6. Postanowienia końcowe:
- Każda drużyna zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania
powyższego regulaminu oraz regulaminu obowiązującego na terenie orlika w
Łęczycach.
- Za rzeczy zgubione podczas turnieju organizator nie odpowiada.
- Dopuszczalna gra tylko w obuwiu przeznaczonym na sztuczną nawierzchnię.
- Drużyna i jej zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody
wyrządzone przez jej zawodników podczas turnieju.
- Organizatorzy informują, że na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz
palenia tytoniu i spożywania alkoholu.
- Zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
nie zostaną dopuszczeni do rozgrywek a zespół zdyskwalifikowany.
- Każda drużyna zobowiązana jest do przestrzegania wymogów sanitarnych
obowiązujących na terenie RP.
- Organizator nie ubezpiecza turnieju/zawodników od OC oraz, nie zapewnia
ubezpieczenia zawodników z tytułu NW czy NNW.
- Organizator zapewnia: opiekę medyczną podczas trwania zawodów, wodę dla
zawodników, profesjonalnych sędziów zrzeszonych przy Pomorskim Związku
Piłki Nożnej. Puchary i medale dla trzech najlepszych drużyn turnieju.
Pamiątkowe dyplomy dla wszystkich drużyn grających w turnieju.

Lista startowa
11.09.2021 Łęczyce
Drużyna ……………………………………………………………………………………………………………………………………
LP

Nazwisko i imię

Własnoręczny podpis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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1) Podpisując poniższą listę oświadczam, że ponosimy pełną odpowiedzialność za szkody
wyrządzone podczas turnieju.
2) Zawodnicy niepełnoletni są zobowiązani do przedstawienia organizatorom zgody
rodziców/opiekunów prawnych na udział w turnieju.
3) Kapitan/opiekun drużyny ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i zachowanie
niepełnoletnich zawodników podczas turnieju.
4) Oświadczam, że wszyscy zawodnicy niepełnoletni posiadają zgody rodziców, na udział w
turnieju.
5) Podpisując powyższą listę oświadczam, że zawodnicy są zdrowi i nie ma żadnych
przeciwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju.
6) W drużynie może występować dziewczyna/kobieta.
7) Uczestnicy podpisując powyższą listę wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
oraz zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku. Jednocześnie przyjmują do wiadomości,
że wizerunek będzie wykorzystany tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb
funkcjonowania Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie.
Niniejsza zgoda dotyczy umieszczania wizerunku na stronach internetowych, na profilu
społecznościowym facebook oraz w gazetach.

Podpis kapitana/opiekuna drużyny:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek
mojego dziecka…………………………………………………………………………….
zarejestrowany podczas zawodów sportowych Turniej Piłki Nożnej odbywających się –
11.09.2021 roku na boisku Orlik w Łęczycach.
Jednocześnie przyjmują do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystany
tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Gminnej Instytucji Kultury i
Biblioteki w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie. Niniejsza zgoda dotyczy umieszczania
wizerunku na stronach internetowych, na profilu społecznościowym facebook oraz w
gazetach.
……………………………………….
(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)

………………………………….
(podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ DZIECKA
W ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ
GMINNĄ INSTYTUCJĘ KULTURY I BIBLIOTEKĘ W ŁĘCZYCACH Z SIEDZIBĄ W STRZEBIELINIE
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko dziecka)
podczas zawodów Turniej Piłki Nożnej , organizowanych przez Gminną Instytucję Kultury
i Bibliotekę w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie, które odbywać się będą 11 września 2021
r na boisku Orlik w Łęczycach ul. Topolowa 1 w godz. od 10.00 do 14.00. Oświadczam
również iż syn/córka jest zdrowa i nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału w
zawodach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GIKiB danych osobowych mojego dziecka w celach
wynikających
z
organizacji
zawodów
zgodnie
z
ustawą
z
dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
………………………………………………………………………………..
data, podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka, numer telefonu

