
Charytatywny Turniej Piłki Siatkowej 

REGULAMIN 

 
CELE: 

 Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych 

 Popularyzacja piłka siatkowej wśród młodzieży i dorosłych 

 Propagowanie zasad fair- play 

 Popularyzacja turniejów charytatywnych.  

 

ORGANIZATOR:  Urząd Gminy w Lubiewie 

      Koordynator: Paulina Kuffel 

      kontakt 517 049 645  
 

MIEJSCE: sala sportowa przy Zespole Szkół w Lubiewie  

 

TERMIN : 9 styczeń 2015 r. (sobota) 

Godz. 10:00  
 

UCZESTNICY :  
W turnieju mogą uczestniczyć zespoły w kategoriach wiekowych: 

od 16 lat 

 

 Warunkiem uczestnictwa w turnieju osób niepełnoletnich jest dostarczenie  

organizatorowi oświadczenia rodziców lub opiekuna prawnego 

( z czytelnym podpisem ) o braku przeciwwskazań do udziału w imprezie ( wzór w 

załączeniu). 

 

ZGŁOSZENIA :  

 Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest przesłanie zgłoszenia drużyn  e-mail: 

sportowagminalubiewo@gmail.com do 7 stycznia.    

Karta zgłoszenia w załączeniu do regulaminu. 

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU:  

Czas gry oraz system rozgrywek zostanie ustalony po zakończeniu przyjmowania 

zgłoszeń. 

SZCZEGÓŁY ZAWODÓW: 

 

 każdy zespół (drużyna) może wystawić tylko jedną drużynę  

 drużyna składa się maksymalnie z 8 zawodników  

 Karta zgłoszenia uczestnictwa w turnieju musi być zatwierdzona przez opiekuna 

 Każda drużyna musi posiadać pełnoletniego opiekuna, 

 Opiekunowi odpowiedzialni są za bezpieczeństwo w drodze na imprezę i w drodze 

powrotnej oraz właściwe zachowanie swoich podopiecznych podczas trwania 

zawodów, 

 Opiekunowie są zobowiązani zapoznać wszystkich uczestników z regulaminem 

imprezy, 

 Każda drużyna jest odpowiedzialna za porządek i czystość w szatni, 

mailto:sportowagminalubiewo@gmail.com


 Każdy uczestnik imprezy jest zobowiązany poinformować organizatorów, ratowników 

medycznych, bądź opiekunów o złym samopoczuciu lub stanie zdrowia własnym  

lub innych uczestników przed i w trakcie imprezy, 

 Kategorycznie zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych używek  

w miejscu imprezy i w czasie trwania, 

 Opiekę medyczną podczas trwania imprezy sprawować będą ratownicy medyczni OSP 

w Bysławiu. 

 

Organizator gwarantuję wodę dla zawodników. 

PRZEPISY GRY :  

 W meczu uczestniczy 6 zawodników 

 Zmiany dokonywane „hokejowo” w trakcie gry, bez limitu zmian 

 Zawody zgodnie z przepisami PZPS  

 

UBEZPIECZENIE :  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia 

zawodników od wypadku, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży . 

 

 

NAGRODY:  

Wszystkie uczestniczące drużyny otrzymują pamiątkowe dyplomy. 

I miejsce – puchar  i medale,  

 II miejsce statuetka   

III - miejsce  statuetka   

IV miejsce  statuetka. 

Wszystkie sporne kwestie rozstrzyga organizator w uzgodnieniu z opiekunami. 

Życzymy dużo dobrej zabawy i zdrowej rywalizacji! 

 

Organizator  


