
REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR SOŁTYSA 
SOŁECTWA ŻUKÓW I WÓJTA GMINY PRZELEWICE 

 

I. CEL 

1. Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

2. Umożliwienie udziału w atrakcyjnej formie czynnego wypoczynku. 

3. Propagowanie zdrowego trybu życia i przeciwdziałanie zjawiskom pato-
logii społecznej. 

 

II.  ORGANIZATORZY: 

 Sołtys i Rada Sołecka w Żukowie 

 Wójt Gminy Przelewice  

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Żukowie 

 Stowarzyszenie Inkubator Pomysłów 

 

III. Oświadczenie i warunki uczestnictwa 

1. TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ jest turniejem amatorskim. Wszyscy za-
wodnicy grają na własną odpowiedzialność i nie będą rościć żadnych 
pretensji pod adresem Organizatorów w razie kontuzji lub innych wy-
padków podczas trwania zawodów,  aż do ich zakończenia; 

2. Dane osobowe: Wzięcie udziału w turnieju wiąże się z wyrażeniem zgo-

dy uczestnika Turnieju na przetwarzanie jego/jej danych osobowych 

oraz na wykorzystanie jego/jej wizerunku w materiałach informacyj-

nych i reklamowych Turnieju na potrzeby Organizatora w celu realiza-

cji imprezy. Przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych odbywa 

się w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności z 

ustawą o ochronie danych osobowych tj. informacje dotyczące uczest-

nika: imię i nazwisko,  adres korespondencyjny i numer telefonu. 

3. Drużyna może zgłosić do rozgrywek maksymalnie 10 zawodników. 

4. Każda z drużyn musi mieć kapitana (kierownika), który będzie infor-

mowany przez Organizatorów o dalszym przebiegu rozgrywek oraz in-

nych sprawach organizacyjnych. 



5.  Zawodnicy każdej z drużyn, o ile są osobami niepełnoletnimi, muszą 

znajdować się pod opieką co najmniej jednego opiekuna (osoby pełno-

letniej), który tym samym zobowiązuje się opiekować zawodnikami 

swojej drużyny na każdym meczu i ponosi odpowiedzialność za             

właściwe zachowanie ich się  oraz  osób towarzyszących podczas poby-

tu na zawodach. 

6. Wzięcie udziału w turnieju wiąże się z przyjęciem niniejszego regula-

minu. 

7. Składy drużyn oraz wpisowe należy uregulować w momencie 

zgłoszenia drużyny. 

  

IV. TERMIN, MIEJSCE 

1. Zawody odbędą się 21 września 2019 r. (sobota) na ORLIKU w Żukowie 

 10:00 – 10:15 – przyjazd zawodników, przyjmowanie zgłoszeń, 

losowanie, 

 10:15 – otwarcie Turnieju i wręczenie strojów sportowych dla drużyny 

ISKIERKA w Żukowie 

 

2.  Zgłoszenia udziału drużyn w zawodach przyjmuje się w terminie 

do dnia 15 września 2019 r.  do p. Damiana Leszczyka pod nr tel. 

722047944. 

 

V. SYSTEM WSPÓŁZAWODNICTWA 

1. Drużyny rywalizować będą w I fazie w turnieju w grupach eliminacyj-
nych „każdy z każdym”; 

2. W drugiej fazie turnieju zespoły będą rywalizowały systemem pucharo-
wym o miejsca 1-3. 

 

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w Turnieju otrzymują  statuetki (puchary), 

a wszyscy zawodnicy medale. 

  

 



VII. SPRAWY RÓŻNE 

1. Koszty organizacyjne pokrywa Organizator, a koszty uczestnictwa 

zgłaszane drużyny spoza terenu gminy Przelewice  (50 zł). 

2. Wszystkich uczestników Turnieju obowiązuje posiadanie stroju 

sportowego. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas 

zawodów oraz w drodze dojazdowej i powrotnej. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione  

w szatni Orlika. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

 

                                                                                              Organizatorzy 

  

 

 

 


