
 

 
 

Regulamin  

Turnieju Tenisa Ziemnego  

w ramach Akcji Lato 

 

 

I. Organizator: 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach, ul. Wolności 36A, 44-240 Żory. 

 

II. Termin miejsce: 

 Turniej odbędzie się 16 sierpnia 2020 r. na terenie kortów Ośrodka MOSiR ul. Kłokocińska 78A. 

 Początek gier godz. 9.30. 

 

III. Kategorie: 

 Turniej odbędzie się w jednej kategorii pow. 18 lat. 

 

IV. Zgłoszenia:  

1. Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane bezpośrednio w dniu zawodów od godz. 8.30 do 9.15 

 

V. Uczestnictwo:  

1. Warunkiem dopuszczenia do udziału w turnieju jest złożenie w dniu imprezy w Sekretariacie Zawodów 

Oświadczenia (załącznik nr 1). Obowiązuje druk Organizatora - do pobrania ze strony internetowej 

www.mosir.zory.pl lub w Sekretariacie Zawodów. 

 Oświadczenie zawiera: 

  a) imię i nazwisko uczestnika,  

 b) oświadczenie osoby zgłaszającej potwierdzające zapoznania się z regulaminem turnieju 

i akceptacją jego treści, braku przeciwwskazań do udziału w turnieju, informację o przetwarzaniu danych 

osobowych oraz rozpowszechnieniu wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy, 

oświadczenie o świadomości ryzyka dotyczące COVID 19 

 

VI. System oraz czas gry: 

 System gry ustala sędzia główny po zamknięciu listy zgłoszeń. 

 

VII. Nagrody:  

Za miejsca I - III puchary oraz nagrody finansowe 

(I miejsce 300,00; II miejsce 200,00, III miejsce 100,00) 

 

VII. Ustalenia końcowe:  

1. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

Kwestia takiego ubezpieczenia pozostaje wyłącznie w gestii uczestników. 

2. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych turniej zostanie odwołany. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji wszystkich kwestii spornych. 

4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem turnieju. 

5. Każdy uczestnik musi posiadać własny sprzęt do gry. 

 6. Nie przewiduje się udziału publiczności w turnieju. 

 

 

IX. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19 

1. W związku z ogłoszonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego, turniej będzie przeprowadzony w 
oparciu o obowiązujące w dniu organizacji przepisy sanitarno-epidemiologiczne. 

2. W trosce o zdrowie i ochronę uczestników turnieju, korzystający z obiektu są zobowiązani do dezynfekcji 

rąk oraz do zachowania dystansu społecznego (organizator zapewnia środki do dezynfekcji rąk). 

 

 

 

Organizator: MOSiR Żory 

 

 

 


