Regulamin
I Otwartego Turnieju Sołectw, Firm i Instytucji
Gostyń, 10 września 2022r.
I. CEL:
 propagowanie aktywnego trybu życia
 piłka nożna jako aktywna forma spędzania wolnego czasu
 popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców sołectw, firm i instytucji
 wyłonienie najlepszej drużyny
 propagowanie idei fair play
II. TERMIN I MIEJSCE:
 zawody zostaną rozegrane w dniu 10 września o godz. 9.30 r. na
stadionie
III. ORGANIZATOR:
 LKS „OLIMPIA” STRZYŻEWKO
IV. SYSTEM ROZGRYWEK:
 grupowy
 w zależności od ilości zgłoszonych drużyn
V. UCZESTNICTWO:
 Turniej organizowany jest dla zawodników urodzonych w 2006 i starszych
 drużyna składa się max z 11 zawodników (5 + bramkarz + 5
rezerwowych), bez znaczenia przynależność klubowa
 każdy zawodnik powinien posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o
braku jakichkolwiek przeciwwskazań do uprawiania piłki nożnej i udziału
w Turnieju
 opłata startowa wynosi 450zł/drużynę. Wpłatę należy dokonać na
rachunek bankowy: LKS „Olimpia” Strzyżewko Bank Spółdzielczy Jarocin
21 8427 0009 0111 3684 2000 0001 z dopiskiem w tytule : nazwa drużyny
W ramach wpisowego organizator zapewnia obiad (dla 11 osób) oraz napoje
chłodzące
 warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie drużyny w terminie do
05.09.2022r.: (decyduje kolejność opłaty wpisowego, organizator
wprowadza limit miejsc)
na adres e mail: olimpiastrzyzewko@wp.pl
VI. NAGRODY:
- zwycięzca turnieju otrzyma voucher na zakup sprzętu sportowego KEEZA
o wartości brutto 2000zł, puchar oraz medale
- II i III miejsce nagrody rzeczowe oraz puchary i medale
- organizator przyzna nagrody indywidualne: MVP turnieju, najlepszy
bramkarz
VII. UWAGI KOŃCOWE:
 ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora

- Organizator posiada ubezpieczenie ogólne i nie ubezpiecza

dodatkowo imprezy
Ochrona danych osobowych: Wszyscy uczestnicy biorący udział w
zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz
wizerunku do celów związanych z realizacją zadania, innych imprez
Organizatora oraz do celów marketingowych Organizatora.
Administratorem danych jest Organizator – Ludowy Klub Sportowy
„Olimpia” Strzyżewko. Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane
zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 24.05.2018r.poz.1000).
 udział w Turnieju jest jednocześnie potwierdzeniem znajomości
niniejszego regulaminu i jego akceptacją oraz wyrażeniem zgody (bez
dodatkowego oświadczenia oraz kompensaty) do wykorzystania danych
osobowych oraz wizerunku w materiałach dotyczących niniejszej imprezy
zgodnie z Ustawą
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i szkody wynikłe
podczas Turnieju
 zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniami i
obostrzeniami dot. COVID19

Zapraszamy do udziału

