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Bielawa, 31 maja 2019

Szanowni
Sympatycy i Pasjonaci
gry w piłkę siatkową
W imieniu sztabu organizacyjnego zapraszamy na

CHARYTATYWNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
„GRAMY DLA GOSI I KACPERKA”
który odbędzie się 23 czerwca (niedziela) 2019r. w godz.8:00-20:00
w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie ul. Strumykowa 1 .

www.bielawianka-siatkowka.pl
bielawianka-bester@o2.pl
tel. 502 537 137
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Regulamin organizacyjny
CHARYTATYWNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
„GRAMY DLA GOSI I KACPERKA”

1. CEL
- zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitację w związku z chorobą nowotworową Małgorzaty Mroczkowskiej,
mieszkanki gminy Dzierżoniów,
- zbiórka pieniędzy na operację lewej rączki w Palley Institute, ratującej przed kalectwem Kacperka Najdka,
mieszkańca gminy Dzierżoniów,
- integracja sympatyków gry w siatkówkę poprzez bezpośrednią grę w piłkę siatkową w szczytnym celu,
- integracja stowarzyszeń siatkarskich Powiatu Dzierżoniowskiego poprzez wspólną organizację charytatywnego
wydarzenia,
- umożliwienie czynnego wypoczynku oraz wzmacnianie zdrowia oraz kondycji uczestników,

2. ORGANIZATOR
KS Bielawianka Bester Bielawa
3. PARTNERZY ORGANIZACYJNI:
Lider Dzierżoniów; TTKF Dzierżoniów; Salos Pieszyce; OSiR Dzierżoniów, 3W Dzierżoniów, Restauracja
Wars, Pałac Bielawa, „Fajnie jest pomagać”, Top Art Studio; Pestka, Photo&Party, Jerzy Gawrycki
4. PARTNERZY MEDIALNI:
Tygodnik Dzierżoniowski; Telewizja Sudecka; Doba.pl; Infoddz.pl; Ziemiasudecka.pl; Melo Radio;
Wiadomości Bielawskie
5. PATRONAT HONOROWY:
Burmistrz Miasta Dzierżoniów – Dariusz Kucharski
6. TERMIN TURNIEJU
23 czerwca 2019r. (niedziela): godz. 8.00 - mecz otwarcia
godz.20:00 - planowane zakończenie turnieju
7. MIEJSCE TURNIEJU
Hala sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów
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8. WARUNKI UCZESTNICTWA
W turnieju prawo startu mają reprezentacje amatorskich drużyn, składające się maksymalnie z 10
zawodników/zawodniczek. W turnieju weźmie udział 10 drużyn. Propozycją uczestnictwa w turnieju jest
wpłata /cegiełka 300 zł/drużyny na miejscu do puszki.

9. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU
Faza grupowa:
Mecze będą odbywać się w dwóch 5 drużynowych grupach systemem „każdy z każdym”. Spotkania
rozgrywane będą do dwóch rozegranych setów – sety do 21 punktów, z przewagą minimum 2 pkt Za
wygrany mecz 3 pkt dla drużyny, za remis po 1 pkt dla drużyny, przegrana 0 pkt.
Do fazy pucharowej (półfinałów) przechodzą po 2 najlepsze drużyny z grup, o kolejności miejsc decyduje:
1. większa liczba zdobytych punktów
2. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
a. lepszy (wyższy) stosunek setów – wygranych do przegranych w całym turnieju,
b. lepszy (wyższy) stosunek małych punktów – zdobytych do straconych w całym turnieju
c. wyniki bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi zespołami
Faza pucharowa (półfinały, mecz o III i I miejsce):
Spotkania rozgrywane będą do dwóch wygranych setów – sety do 25 punktów z przewagą minimum
2 pkt, set decydujący do 15 punktów z przewagą minimum 2 pkt

10. NAGRODY
Za 3 pierwsze miejsca w turnieju drużyny otrzymują pamiątkowe puchary.
Dla pozostałych drużyn przewidziana jest pamiątkowa statuetka
11. UWAGI KOŃCOWE
- drużyna może liczyć z zawodnikami rezerwowymi maksymalnie 10 osób
- w turnieju obowiązuje strój sportowy i obuwie z jasną podeszwą przystosowane do gry na sali
- w turnieju może uczestniczyć osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
- osoba niepełnoletnia może uczestniczyć w turnieju za pisemną zgodą opiekuna prawnego lub pod opieką
na odpowiedzialność opiekuna prawnego
- cegiełka/wpłata nie uwzględnia ubezpieczenia. Osoba biorąca udział w turnieju oświadcza, iż uczestniczy w turnieju na
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własną odpowiedzialność. Organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie stanu zdrowia
wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie gry, urazy, kontuzje i nieszczęśliwe wypadki.
- uczestnicy turnieju zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i
samopoczucia.
- w obiekcie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania i wnoszenia alkoholu i narkotyków
- uczestnicy będą mogli skorzystać z ogólnodostępnej, niezamykanej szatni
- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub skradzione
- uczestnicy turnieju będą mogli skorzystać z bezpłatnego bufetu (woda, herbata, kawa, ciasto, paluszki, itp)
- w związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy i opiekunowie/trenerzy,
biorący udział w zawodach, wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia
zawodów (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej, automatycznie
wyraża się zgodę na publikację i udostępnianie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach w
materiałach fotograficznych i filmowych oraz w celach promocyjnych wydarzenia;
- komisję sędziowską powołuje organizator
- wszelkie protesty przyjmuje i rozpatruje organizator zawodów
- o tematach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator zawodów
- udział w turnieju jest jednocześnie deklaracją, iż uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje
warunki w nim zawarte.

Niech połączy nas siatkówka w szczytnym celu.

UWAGA !!!
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie,
dostosowując je do nieprzewidzianych okoliczności.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą wspomóc naszą akcję
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…..............................................................................................
( imię i nazwisko uczestnika TURNIEJU )
PESEL

DZIERŻONIÓW, 23 CZERWIEC 2019r

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi uczestniczyć
w CHARYTATYWNYM TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ
„GRAMY DLA GOSI i KACPERKA”.
Wyrażam zgodę na utrwalanie i bezpłatne wykorzystanie mojego wizerunku zarejestrowanego
podczas wydarzenia przez organizatora i media lokalne na stronie internetowej , w mediach oraz materiałach na potrzeby
dokumentacji, relacji, itp.
Jednocześnie potwierdzam, że znane mi są regulaminy tutejszej hali sportowej oraz
Charytatywnego Turnieju Piłki Siatkowej i zobowiązuję się do ich przestrzegania

….................................................
(czytelny podpis)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------…..............................................................................................
( imię i nazwisko uczestnika TURNIEJU )
PESEL

DZIERŻONIÓW, 23 CZERWIEC 2019r

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi uczestniczyć
w CHARYTATYWNYM TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ
„GRAMY DLA GOSI i KACPERKA”.
Wyrażam zgodę na utrwalanie i bezpłatne wykorzystanie mojego wizerunku zarejestrowanego
podczas wydarzenia przez organizatora i media lokalne na stronie internetowej , w mediach oraz materiałach na potrzeby
dokumentacji, relacji, itp.
Jednocześnie potwierdzam, że znane mi są regulaminy tutejszej hali sportowej oraz
Charytatywnego Turnieju Piłki Siatkowej i zobowiązuję się do ich przestrzegania

….................................................
(czytelny podpis)
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Oświadczenie rodzica / opiekuna
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ......................…...........................................................................................
imię
i nazwisko
(pesel)

w CHARYTATYWNYM TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ
„GRAMY DLA GOSI i KACPERKA”
23 CZERWCA 2019r. w DZIERŻONIOWIE

Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa
w/w zawodach sportowych
Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez opiekuna, organizatora maratonu
związanych z zagrożeniem zdrowia i życia mojego dziecka
Jednocześnie wyrażam zgodę na zamieszczenie wizerunku mojego dziecka w materiałach audiowizualnych
jak i umieszczenie na stronie internetowej/portalu społecznościowym (facebook) organizatorów oraz w
mediach lokalnych
na potrzeby dokumentacji, relacji, itp.

…...................................................................................
czytelny podpis rodzica/opiekuna i numer kontaktowy telefonu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczenie rodzica / opiekuna
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ......................…...........................................................................................
imię
i nazwisko
(pesel)
w CHARYTATYWNYM TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ
„GRAMY DLA GOSI i KACPERKA”
23 CZERWCA 2019r. w DZIERŻONIOWIE

Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa
w/w zawodach sportowych
Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez opiekuna, organizatora maratonu
związanych z zagrożeniem zdrowia i życia mojego dziecka
Jednocześnie wyrażam zgodę na zamieszczenie wizerunku mojego dziecka w materiałach audiowizualnych
jak i umieszczenie na stronie internetowej/portalu społecznościowym (facebook) organizatorów oraz w
mediach lokalnych
na potrzeby dokumentacji, relacji, itp.

…...................................................................................
czytelny podpis rodzica/opiekuna i numer kontaktowy telefonu
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ZGŁOSZENIE
CHARYTATYWNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
„GRAMY DLA GOSI I KACPERKA”

Kapitan/Osoba reprezentująca/odpowiedzialna za drużynę (imię i nazwisko i nr kontaktowy telefonu)

…....................................................................................................................................................
Nazwa Drużyny (zawierająca miejscowość)

….............................................................….................................................................................
Termin, miejsce:

…..................................................................................
Gmina.............................. Powiat …..........................

Podpis kapitana drużyny lub osoby reprezentującej drużynę

…..............................................
czytelny podpis
kapitana drużyny/osoby reprezentującej
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