TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 27.08.2022
REGULAMIN
1 Organizator:
- Miejskie Centrum Kultury im. Mariana Szafrańskiego w Aleksandrowie Kujawskim,
- Punkt Promocji i Informacji Turystycznej „Stacja Aleksandrów”.
2 Cele imprezy:
• Rywalizacja sportowa,
• Popularyzacja siatkówki plażowej,
• Promocja aktywnego wypoczynku,
• Integracja społeczności lokalnej,
3 Termin:
• Data rozgrywek: 27.08.2022,
• 9:00 – weryfikacja zgłoszeń,
• 9:30 – odprawa techniczna,
• 10:00 – rozpoczęcie rozgrywek,
• Kompleks Sportowy Moje Boisko Orlik 2012 ul. Szkolna 6 w Aleksandrowie
Kujawskim.
4 Warunki uczestnictwa:
- Drużna składa się z 2 osób,
- Uczestnikiem może zostać każda osoba która ukończyła 16 rok życia,
- Turniej skierowany jest do amatorów siatkówki plażowej,
- Wszyscy uczestnicy muszą zostać osobiście zweryfikowani w Biurze Zawodów,
- Wszyscy zawodnicy zgłaszając się do turnieju oświadczają, że startują na własną
odpowiedzialność, i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w turnieju,
- Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości (dowód osobisty,
paszport, prawo jazdy, legitymację) celem kontroli tożsamości i daty urodzenia (jeżeli osoby
niepełnoletnie to dodatkowo zgoda rodziców).
5 Zgłoszenia:
Wypełniony formularz zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu) do turnieju należy przesłać
mailem: stacjaaleksandrow@mckaleksandrowkujawski.pl lub dostarczyć do Punktu Promocji i
Informacji Turystycznej „Stacja Aleksandrów”, ul. Wojska Polskiego 2 (budynek dworca
kolejowego).
Osoby w wieku 16-18 lat, (które w dniu zawodów nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane
są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem.
Zgoda taka stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
Termin zgłoszeń upływa: 17 sierpnia 2022 r.
- Organizator ustala limit zgłoszeń na 16 par,
- Format rozgrywek zależy od ilości zgłoszeń,
- Za drużynę zgłoszoną uważa się drużynę, która wypełniała formularz zgłoszeniowy,
- Udział w turnieju jest darmowy.
6 Świadczenia organizatora:
• Obsada sędziowska,
• Zabezpieczenie medyczne,

• Woda,
• Dostęp do szatni.
7. Zasady rywalizacji:
- Stosowanie się do zasad Fair Play.
- Stosowanie się do poleceń obsługi i służb z ramienia Organizatora.
- Oficjalne zasady gry w siatkówkę plażową PZPS (Handbook).
- Zakaz śmiecenia.
- System rozgrywek będzie ustalony po zakończeniu rejestracji i opublikowany na stronie.
- Do rozegrania zawodów wymagane jest zgłoszenie minimum 4 zespołów.
8 Nagrody:
- W klasyfikacji generalnej: statuetki oraz nagrody rzeczowe (łączna pula nagród: 2 tys. Złotych).
- Warunkiem otrzymania nagród jest osobisty udział w ceremonii dekoracji – w przypadku braku
nagrodzonych zawodników nagrody przepadają i nie będą wręczone.
9 Postanowienia końcowe:
- Ze względów bezpieczeństwa (np. w przypadku ekstremalnych warunków atmosferycznych)
organizator może odwołać zawody.
- Organizator może odwołać turniej w przypadku zbyt małej ilości zgłoszonych drużyn. Minimalna
ilość drużyn 4.
- Za rzeczy pozostawione bez opieki Organizator nie odpowiada.
- Organizator nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za straty, szkody, kontuzje i
nieszczęśliwe wypadki zaistniałe przed, w czasie i po turnieju.
- Uczestnicy turnieju biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie
się na własny koszt od następstw nieszczęśliwego wypadku. Organizator turnieju może wykluczyć
z zawodów osoby, które nie przestrzegają ładu sportowego. Wszystkie kwestie sporne dotyczące
turnieju rozstrzyga Sędzia, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
- Podczas trwania turnieju obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych przez
zawodników i uczestników zawodów, pod groźbą wykluczenia z rywalizacji.
- Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody. Za szkody
wyrządzone na obiekcie przez zawodnika danego zespołu lub zespół – koszty ich usunięcia
pokrywa dana drużyna.
- Zawodnik zgłaszając się, wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach
promocyjnych oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.
- Fotorelacja i multimedia z imprezy zostaną zamieszczona na stronach internetowych
Organizatorów, miasta Aleksandrowa Kujawskiego oraz na portalach społecznościowych
(Facebook, Instagram).
- Organizatorzy zastrzegają sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązani są
poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy komunikatem na stronie
internetowej zawodów.
Kontakt z Organizatorem:
- Punkt Promocji i Informacji Turystycznej „Stacja Aleksandrów”, tel. 531-637-473, 531-849-094,
e-mail: stacjaaleksandrow@mckaleksandrowkujawski.pl
- Miejskie Centrum Kultury im. Mariana Szafrańskiego, tel. 54 281 85-27, e-mail:
sekretariat@mckalesandrowkujawski.pl

