
World Guinness Record Futsal - Gdynia  Kwiecień 2018 

Regulamin uczestnictwa 

1. Organizatorem tytularnym jest  

2. Pomysłodawcą i organizatorem rekordu Guinnessa w Futsalu jest dr Jarosław Kłodziński. 

3. Patronat honorowy:  

4. Patronat medialny i Partnerzy: 

5. Optymalny czas gry non stop to 60 godzin (od piątku rano do niedzieli wieczora) 

6. W turnieju zagrają pomiędzy sobą dwie drużyny: ŻÓŁTA I NIEBIESKA 

7. Każdy uczestnik otrzyma koszulkę we właściwym kolorze. 

8. Każda z drużyn będzie miała wytypowanego kapitana. 

9. Zgłoszenia zawodników, sędziów i sponsorów kierujemy tylko na adres klodzinski.jaroslaw@wp.pl   

10. Zgłoszenia wolontariuszy kierujemy tylko na adres wasylka.janina@wp.pl  

11. Podajemy: imię, nazwisko, rok urodzenia, miasto/dzielnica, nr telefonu, adres mailowy (czytelnie) 

12. Ponadto: rozmiar koszulki, imię, nazwisko i nr tel: trenera lub rodzica, miejsce nauki lub pracy 

13. Wiek zawodnika 6 lat i więcej. Osoby nieletnie wyłącznie w obecności rodzica, nauczyciela lub trenera. 

14. Płeć uczestnika dowolna. Ilość miejsc ograniczona. 

15. Organizator decyduje w której drużynie zagra zgłoszona osoba. Zgłoszone drużyny grają razem. 

16. Pierwszeństwo w grze mają zorganizowane drużyny futsalowe. 

17. Pomiędzy godzinami 21.00 do 7.00 na boisku grają tylko osoby pełnoletnie.  

18. Udział w turnieju jest bezpłatny, dobrowolny, na własne ryzyko (nieletni z pisemną zgodą rodzica) 

19. Uczestnik turnieju jeśli uzna za stosowne może ubezpieczyć się indywidualnie od OC, NW i NNW. 

20. Na boisku grają 2 drużyny po 5 zawodników (4+1) +  max. 7 rezerwowych.  

21. Czas trwania spotkania 2x20 minut + przerwa 15 minut. Liczna zmian zawodników nieograniczona. 

22. Czas trwania meczu w przypadku nieletnich może być krótszy.  

23. Zawodnicy mogą brać udział w więcej niż jednym meczu, w różne dni. 

24. Organizatorzy zapewniają opiekę ratownika medycznego. 

25. Na boisku, trybunach i poza halą sportową wymagamy wysokiej kultury osobistej i gry fair play. 

26. Zakaz używania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. 

27. Uczestnik dostosowuje się do poleceń organizatorów i w pełni akceptuje jego Regulamin. 

28. Organizator dopuszcza możliwość gry kobiet razem z mężczyznami. 

29. Wyniki wszystkich meczy będą zsumowane. Wynik końcowy nie jest najważniejszy. 

30. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży, nie zapewniają napojów, wyżywienia ani noclegu. 

31. Uczestnik rekordu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku. 

32. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej, finansowej za zdarzenia losowe uczestnika. 

33. Będę dbał o bezpieczeństwo własne i innych Uczestników. Zwierzaki kochamy, ale zostają w domu. 

34. Oświadczam, że jestem w pełni zdrowia fizycznego i psychicznego. Zabieram dowód tożsamości. 

35. Każdy uczestnik otrzyma okolicznościowy medal. W mini turnieju przyznajemy puchary i medale. 

36. Zapisy Regulaminu do kwietnia 2018 roku mogą jeszcze ulec zmianie z uwagi na udział nieletnich.                                                                                                                                                       

                                                                                                         Ze sportowym pozdrowieniem                                                                                        

                                                                                                                                            dr Jarosław Kłodziński 
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