Nocny Turniej Siatkówki 21.03.2020
KARTA ZGŁOSZENIOWA
Nazwa zespołu……………………………………………………………………………..
Kapitan + ADRES ( obowiązkowo)…………………………………………………………………………………………
Osoba kontaktowa tel., email: …………………………………………………….
Szatnia..............
Zawodnicy podpisując kartę zgłoszeniową potwierdzają, że zapoznali się z regulaminem zawodów
oraz hali i będą go przestrzegać.
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Data urodzenia

PODPIS

Regulamin- Nocny

Turniej Siatkówki 21.03.2020

1.

Organizatorem zawodów jest Gmina Duszniki, Ul. Sportowa 1,64 – 550 Duszniki

2.

Miejsce rozgrywek: Sala Widowiskowo-Sportowa w Dusznikach przy ul. Broniewskiego 3a.

3.

Zawody odbędą 21.marca 2020 r. Godzina rozpoczęcia rozgrywek: 19:00

4.

Celem imprezy jest popularyzacja siatkówki, integracja amatorów tej dyscypliny sportu oraz wyłonienie
najlepszej amatorskiej drużyny.

5.

Wpisowe na zawody wynosi 200zł płatne przelewem na konto Urzędu Gminy Duszniki do 18.03.2020
z dopiskiem:
Nocny Turniej Siatkówki 21.03.2020+ NAZWA DRUŻYNY
Dane do przelewu: BS DUSZNIKI 13 9072 0002 0000 0127 2000 0005,

6.

W ramach wpisowego drużyny otrzymują, wodę oraz pizzę. Ponadto czynny będzie barek z kawą, herbatą
oraz ciastkami i owocami.

7.

W przypadku rezygnacji drużyny z turnieju wpisowe nie podlega zwrotowi.

8.

Zgłoszenia należy dokonywać telefonicznie lub mailowo:
a. Tel 506 139 351- Robert Dura
b. Robertdura@osirduszniki.pl

9.

O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

10. Mecze będą rozgrywane systemem do dwóch wygranych setów do 20 punktów i z tie-breakiem do 10 pkt.
Pozostałe zgodnie z przepisami PZPS.
Szczegółowa rozpiska spotkań uzależniona będzie od liczby zgłoszonych zespołów i zostanie podana w
dniu turnieju.
11. W zawodach uczestniczą zawodnicy oraz zawodniczki grający amatorsko (gracze nie mogę uczestniczyć w
ligowych rozgrywkach od II ligi wzwyż ).
12. Zawodnicy muszą mieć ukończone minimum 16 lat. Niepełnoletni dodatkowo zobowiązani są do posiadania
pisemnej zgody na uczestnictwo w zawodach od prawnych opiekunów.
13. Drużyny i zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
14. Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie poniesionych szkód na
zdrowiu i mieniu, biorących udział w rozgrywkach zawodników.
15. Organizator jest w pełni odpowiedzialny za następujące przygotowania do rozgrywek:
- udostępnienie boisk oraz piłek do rozgrzewki
- udostępnienie szatni drużynom
- zapewnienie obsługi sędziowskiej.
16. Organizator zwraca się z prośbą o pozostawienie szatni i natrysków w stanie należytego porządku.
17. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
18. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych.
19. Podczas imprezy obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania alkoholu na terenie obiektu (poza
miejscami do tego wyznaczonymi).
20. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania strojów sportowych oraz obuwia sportowego.
21. Uczestnik przystępując do rozgrywek podpisuje formularz zgłoszeniowy i tym samym wyraża zgodę na
przestrzeganie warunków zawartych w regulaminie.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów, wypowiedzi uczestników do celów
marketingowych.

