Turniej Halowej Piłki Nożnej z OPEC Gdynia
w CKZiU nr 2 ul. Płk. Dąbka 207 w dniach 28-30.09.2018
Regulamin uczestnictwa
1.

Pomysłodawcą Turnieju jest Prezes OPEC Gdynia Pan Janusz Różalski.

2.

Organizatorami Turnieju są: OPEC Gdynia, CKZiU nr 2, Janina Wasylka i dr Jarosław Kłodziński.

3.

Podczas Turnieju wspominamy śp. Wojciecha - kolegę i sportowca.

4.

Turniej będzie rozgrywany jako rywalizacja piłki halowej dla osób pełnoletnich.

5.

Patronat honorowy -

6.

Zawodnicy grają na boisku wyłącznie w obuwiu o płaskiej podeszwie. Drużyna wypełnia w 100% tabelę zgłoszeniową.

7.

Przyjmujemy drużyny żeńskie, męskie i mieszane. Gramy i kibicujemy zgodnie z zasadami Fair Play.

8.

Zgłoszona drużyna może liczyć do 8 osób. Drużyna występuje w jednakowych strojach, co najmniej koszulki.

9.

Skład drużyny na boisku to 4+1. Ilość zmian dowolna. Mecz trwa 2x4 minuty, przerwa 1 minuta i zamiana bramek.

10. Mecze będą sędziowane przez dwóch arbitrów. Z sędzią rozmawia wyłącznie kapitan drużyny.
11. Udział w Turnieju jest dobrowolny. Grasz na własne ryzyko. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.
12. Nie zapewniają napojów ani wyżywienia. System rozgrywek zostanie ustalony po zamknięciu zgłoszeń.
13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej, finansowej za zdarzenia losowe uczestnika.
14. Uczestnik, jeśli uzna za stosowne powinien wykupić ubezpieczenie NW, NNW i KL. Ilość miejsc ograniczona.
15. Zakaz używania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania i posiadania narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych.
16. Uczestnik dostosowuje się do poleceń Organizatorów Turnieju i w pełni akceptuje jego Regulamin.
17. Drużyna ma mieć nazwę własną np. „Buldogi”, „Uśmiechnięci”, „Skoczkowie” lub inne.
18. Drużyna będzie dbać o bezpieczeństwo własne i innych Uczestników. Zwierzaki kochamy, ale zostają w domu.
19. Oświadczamy, że jesteśmy w pełni zdrowia fizycznego i psychicznego. Zabieramy dowody tożsamości.
20. Członkowie drużyny wyrażają zgodę na przetwarzanie jej danych na potrzeby związane z Turniejem.
21. Każdy członek drużyny wyraża zgodę na publikację wizerunku w social mediach, foto i filmach.
22. Pozycja nr 1 w tabeli poniżej oznacza kapitana drużyny, który zgłasza i reprezentuje drużynę.
23. Zgłoszenia przyjmujemy do 26.09.2018 włącznie. Złamanie Regulaminu może wykluczyć drużynę z Turnieju.
24. Ceremonia wręczenia medali i nagród po zakończeniu Turnieju w niedzielę. Pełnoletni Wolontariusz mile widziany.
25. Na Turniej kibice zabierają kolorowe gadżety i dobry humor. Wypełnij czytelnie (WIELKIE LITERY) tabelę i wyślij do:
26. Zgłoszenia drużyn: męskich przyjmuje wasylka.janina@wp.pl , żeńskich i mieszanych klodzinski.jaroslaw@wp.pl
27. Podczas turnieju odbędzie się zbiórka datków na rzecz hospicjum.
28. Nazwa własna drużyny:
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TRENER
Ze sportowym pozdrowieniem
dr Jarosław Kłodziński
Janina Wasylka

Podpis

