
REGULAMIN  
„Turniej Siatkówki Miksty – gra podwójna mieszana” 

AKCJA ZIMA W MIEŚCIE 2020 
 
I. Organizator: 
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji w Żorach ul. Wolności 36a. 
 
II. Cel imprezy: 
a) uatrakcyjnienie wolnego czasu dla młodzieży spędzającej ferie zimowe w mieście, 
b) popularyzacja i upowszechnianie siatkówki jako formy aktywności ruchowej. 
 
III. Termin i miejsce: 
23.01.2020, Hala Sportowa, ul. Folwarecka 10. 
 
IV. Kategorie wiekowe: 
Rozgrywki par mieszanych w kategoriach wiekowych: rocznik 2000 – 2003, rocznik 2004 i 
młodsi. 
 
V. Zgłoszenia: 
a) początek turnieju godz. 10.00 planowane zakończenia ok. godz. 16.00. 
b) rejestracja uczestników od godz. 9.30 
 
VI. Warunki uczestnictwa: 
1. Osoby niepełnoletnie. 
Warunkiem dopuszczenia do udziału w imprezie jest złożenie w dniu imprezy w Sekretariacie 
Zawodów Oświadczenia (załącznik nr 1) wypełnionego przez rodzica/opiekuna prawnego. 
Obowiązuje druk Organizatora - do pobrania ze strony internetowej www.mosir.zory.pl lub  
w Sekretariacie Zawodów. 
Oświadczenie zawiera: 
a) imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, 
b) numer telefonu kontaktowego, 
c) imię i nazwisko dziecka, 
d) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające: zapoznanie się z regulaminem 
imprezy i akceptacją jego treści, brak przeciwwskazań dziecka do udziału w imprezie, informację 
o przetwarzaniu danych osobowych oraz rozpowszechnieniu wizerunku dla potrzeb związanych 
z organizacją i promocją imprezy. 
 
2. Osoby pełnoletnie. 
Warunkiem dopuszczenia do udziału w imprezie jest złożenie w dniu imprezy w Sekretariacie 
Zawodów wypełnionego Oświadczenia (załącznik nr 2). 
Obowiązuje druk Organizatora - do pobrania ze strony internetowej www.mosir.zory.pl lub  
w Sekretariacie Zawodów. 
Oświadczenie zawiera: 
a) imię i nazwisko uczestnika, 
d) oświadczenie potwierdzające: zapoznanie się z regulaminem imprezy i akceptacją jego treści, 
braku przeciwwskazań do udziału w imprezie, informację o przetwarzaniu danych osobowych 
oraz rozpowszechnieniu wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. 
 
VII. Sposób przeprowadzenia imprezy: 



System rozgrywek oraz czas gry zostanie ustalony przez organizatora w dniu zawodów po 
zamknięciu listy zgłoszeń. 
 
VIII. Nagrody: 
Dyplomy oraz nagrody rzeczowe otrzymują zespoły za zajęcie I-III miejsca. 
 
IX. Postanowienia końcowe: 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się 
poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy. 
2. Organizator zapewnia, obsługę sędziowską, medyczną, piłki do gry. 
3. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.  
Kwestia takiego ubezpieczenia pozostaje wyłącznie w gestii uczestników. 
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni lub na terenie obiektu. 
5. Podczas trwania turnieju obowiązuje Regulamin Korzystania z Hali Widowiskowo-Sportowej. 
6. Na czas trwania zajęć organizator zapewnia opiekę medyczną. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. W sprawach nie 
ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator. 
7. Za szczególnie niesportowe zachowanie się (zachowanie określa sędzia oraz organizator) podczas 
meczu, przed i po meczu organizator może podjąć decyzję o natychmiastowej dyskwalifikacji 
zawodnika-ów.  
8. Każdy uczestnik turnieju ma obowiązek posiadania obuwia i stroju sportowego. 
9. Obowiązek posiadania legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego. 
 
  
 
Organizator 
MOSiR Żory 


