
REGULAMIN 
TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 

O PUCHAR WÓJTA GMINY JERZMANOWICE – PRZEGINIA 
 

I. Sprawy ogólne 
1.Organizator: 
Gmina Jerzmanowice-Przeginia, Gminny Szkolny Związek Sportowy  
w Przegini 
2.Sponsorzy: Gmina Jerzmanowice-Przeginia. 
3.Miejsce: Turniej będzie rozegrany na boiskach przy Zespole Szkół  
w Jerzmanowicach i Zespole Szkół w Przegini. 
4.Termin turnieju:15-16.06.2018 r. (piątek i sobota) 
Start piątek: godz. 9:00 – eliminacje młodzieży szkolnej, 
sobota: godz. 8.00 – kategoria OPEN (weryfikacja dokumentów 8.00). 
5.Cele turnieju: 

• Promocja form aktywnego spędzania wolnego czasu, 

• Profilaktyka w zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, 

• Popularyzacja zasady fair play, 

• Popularyzacja siatkówki plażowej. 
II. Zasady uczestnictwa: 
1.Zawodnicy/zawodniczki startują na własną odpowiedzialność. Składają 
oświadczenie, że nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w turnieju 
(Załącznik nr 1). 
2.Drużyna składa się z dwóch osób: kobiet lub mężczyzn zamieszkałych na terenie 
gminy Jerzmanowice–Przeginia oraz dzieci i młodzieży uczących się, w szkołach na 
terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz osób związanych z gminą. 
3.Kategorie wiekowe: 
- kobiety: od lat 16 OPEN 
- mężczyźni: od lat 16 OPEN 
- młodzież szkolna do rocznika 2005 dziewczęta/chłopcy 
- klasy VII i młodzież gimnazjalna   dziewczęta/chłopcy (rocznik 2002-2004) 
4.Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą do 14.06.2018 drogą e-mailową na adres 
gszs.przeginia@wp.pl . Zgłoszenia po terminie nie będą rozpatrywane. 
W zgłoszeniu należy podać: 

1. Nazwę drużyny. 
2. Kategorię wiekową. 
3. Imię i nazwisko zawodników. 
4. E-mail, telefon kapitana drużyny. 

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY JEST RÓWNOZNACZNE Z ZAPOZNANIEM I 
AKCEPTACJĄ REGULAMINU ZAWODÓW. 
6.Ilość drużyn jest ograniczona - pierwsze 28 drużyn (kobiety OPEN + mężczyźni 
OPEN + MŁODZIEŻ SZKOLNA + MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA) - decyduje 
kolejność zgłoszeń. 
7.Zawodnik musi legitymować się dokumentem potwierdzającym jego dane osobowe. 
Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców/prawnego 
opiekuna na udział w turnieju (Załącznik nr 2). 
III. Przepisy 
1.System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn. 
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2. O systemie i sposobie rozgrywania meczy, drużyny zostaną poinformowane w dniu 
zawodów. Ze względów organizacyjnych mecze eliminacje mogą być rozgrywane na 
boisku w Przegini. 
3.W rozgrywkach obowiązują przepisy gry w siatkówkę plażową. Zgodnie z FIVB. 
IV. Sprawy Finansowe 
1.Koszty organizacji i prowadzenia turnieju ponosi organizator. 
V. Nagrody 
Dla zwycięzców turnieju przewidziano nagrody osobno w kategorii OPEN męskiej i 
żeńskiej oraz młodzieży szkolnej dziewcząt i chłopców: 
1 miejsce – puchar, 
2 miejsce - puchar, 
3 miejsce – puchar. 
 VI. Postanowienia końcowe 
1.Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem. 
2.Każdy zawodnik musi posiadać strój sportowy. 
3.Turniej będzie rozgrywany piłką firmy „MIKASA”, którą zapewnia organizator. 
4.Do rozgrzewki drużyny muszą posiadać własne piłki. 
5.Zawodnicy przygotowują się do spotkań i rozgrzewki na boisku Zespołu Szkół w 
Jerzmanowicach lub Zespołu Szkół w Przegini (mecze eliminacyjne). 
6.Przed meczem drużyna ma prawo do 2 minutowej rozgrzewki na boisku. 
7.Zawodnicy uczestniczący w turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie 
(opcjonalnie), biorą udział na własną odpowiedzialność, organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne wypadki. 
8.Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną (apteczka pierwszej pomocy, 
osoba przeszkolona medycznie), o poziomie medycznego zabezpieczenia zawodów 
decyduje organizator. 
9.Zawodnicy uczestniczący w turnieju winni posiadać aktualne badania lekarskie, 
stwierdzające zdolność do gry w plażowej piłce siatkowej lub w dniu zawodów złożą 
oświadczenie (Załącznik nr 1), że są zdrowi i nie mają przeciwwskazań do gry w 
plażowej piłce siatkowej, startują na własne życzenie i nie będą rościć od 
organizatorów żadnych odszkodowań z tego tytułu. 
10.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie zawodników. 
11.Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej 
interpretacji regulaminu i zasad gry. 
12.W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy - 
sędzia główny zawodów. 
UWAGA! 
Przez osobę związaną z Gminą Jerzmanowice - Przeginia rozumie się: 
- osoby zamieszkałe i zameldowane na terenie Gminy Jerzmanowice - Przeginia 
(weryfikacja - dowód osobisty, zaświadczenie z Urzędu Gminy Jerzmanowice - 
Przeginia), 
- osoby posiadające nieruchomość na terenie Gminy Jerzmanowice - Przeginia 
(weryfikacja -  dokument potwierdzający własność), 
- właściciel lub pracownik firmy mającej siedzibę na terenie Gminy Jerzmanowice - 
Przeginia (weryfikacja -  dokument potwierdzający rejestrację firmy, dokument 
potwierdzający zatrudnienie), 
- osoby działające w Gminnym Szkolnym Związku Sportowym w Przegini 
(weryfikacja – oświadczenie Zarządu GSZS). 
 
 
 



 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK NUMER 1 
 
TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY 
JERZMANOWICE-PRZEGINIA 
 
IMIĘ I NAZWISKO: 
 
…..………………………………………………… 
 
 
PESEL: ….…….………………………………. 
 

OŚWIADCZENIE 
 
JA NIŻEJ PODPISANY/A ………………………………………………………… 
OŚWIADCZAM, ŻE NIE MAM PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO 
UDZIAŁU W TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY 
JERZMANOWICE-PRZEGINIA, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W JERZMANOWICACH I 
PRZEGINI W DNIACH 15-16.06.2018 ROKU. 
Startuję na własne życzenie i nie będę rościć od Organizatorów żadnych odszkodowań 
z tego tytułu . 
 
 
ZGODA 
 
Wyrażam zgodę, bez zobowiązań i kompensaty dla mnie, do publikacji, pokazywania  
i wykorzystywania w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu  
i danych biograficznych zawodnika z Turnieju w dowolnym formacie i we wszystkich mediach 
istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie. Materiały te będą wykorzystywane 
wyłącznie za zgodą Organizatora.  
Zapoznałem/am się z Regulaminem Turnieju i akceptuję zawarte w nim postanowienia. 
 
 
 
…………………………….…………………………….… 
Czytelny podpis zawodnika/czki  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK NUMER 2 
 
 
TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY 
JERZMANOWICE-PRZEGINIA 
 
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA: 
 
…..………………………………………………… 
 
PESEL: ….………………………………………… 
 

OŚWIADCZENIE 
 
WYRAŻAM ZGODĘ NA UDZIAŁ MOJEGO DZIECKA 
…………………………………………….…………….. W TURNIEJU SIATKÓWKI 
PLAŻOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA, KTÓRY 
ODBĘDZIE SIĘ W JERZMANOWICACH I PRZEGINI DNIACH 15-16.06.2018 ROKU. 
OŚWIADCZAM, ŻE DZIECKO NIE MA PRZECIWWSKAZAŃ 
ZDROWOTNYCH DO UDZIAŁU W TURNIEJU. 
 
ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w rozgrywkach siatkówki plażowej 2018. Wyrażam 
zgodę, bez zobowiązań i kompensaty dla mnie ani dla dziecka/zawodnika, do publikacji, 
pokazywania i wykorzystywania w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, 
głosu i danych biograficznych dziecka/zawodnika z Turnieju w dowolnym formacie i we 
wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie. Materiały te będą 
wykorzystywane wyłącznie za zgodą Organizatora.  
Zapoznałem/am się z Regulaminem Turnieju i akceptuję zawarte w nim postanowienia. 
 
 
…………………………….……………………………………………….… 
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 


