
REGULAMIN V TURNIEJU  SIATKÓWKI PLAŻOWEJ O PUCHAR PROBOSZCZA  
V Mistrzostwa Skorzewa w siatkówce plażowej 2022 

 
CEL TURNIEJU: 

1. Popularyzacja siatkówki plażowej 
2. Promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Skorzewa 
3. Rywalizacja i kibicowanie w duchu fair play 

 

ORGANIZATORZY: 
1. UKS Olimpijczyk Skorzewo  
2. Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skorzewie 

 

TERMIN I MIEJSCE: 
28 sierpnia 2022 r. (niedziela)  Rozpoczęcie turnieju o godz. 14:30, zapisy od 14:00 
Boisko do siatkówki plażowej na placu przy kościele w Skorzewie 
 

UCZESTNICTWO: 
1. Drużyny 2 osobowe 
2. W drużynie musi być co najmniej jeden zawodnik lub zawodniczka za Skorzewa 
3. Turniej rozegrany zostanie w formule OPEN (drużyny męskie, żeńskie lub mieszane) 
4. W turnieju mogą brać udział osoby urodzone w roku 2008 i starsi bez względu na płeć 

 

SYSTEM ROZGRYWEK: 
1. System rozgrywek ustali organizator przed rozpoczęciem turnieju w zależności od 

ilości zgłoszonych drużyn 
2. Turniej rozegrany zostanie wg. przepisów PZPS gry w piłkę siatkową plażową 

 

NAGRODY: 
Puchar Proboszcza dla zwycięzców. Dyplomy, medale i upominki za miejsca 1-3 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Każdy uczestnik biorący udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (UKS Olimpijczyk Skorzewo) celem 
zgłoszenia do imprezy i podania wyników do ogólnej wiadomości (zgodnie z Ustawa z dnia 
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.Z 2002 r.Nr 
101,poz.926 ze zm.)  

2. Akceptując regulamin każdy Uczestnik ( w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun) wyraża 
zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe i wyniki z jego danymi osobowymi mogły być 
wykorzystywane przez organizatora, prasę, radio, telewizję oraz na portalach internetowych. 

3. Osoby niepełnoletnie startujące w zawodach muszą przedstawić pisemną zgodę prawnego 
opiekuna oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie do 
wglądu przez Organizatora.  

4. Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym 
zakresie. 

5. Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu 
6. W razie złej pogody organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania 

turnieju 
7. Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie dotyczące Covid-19 

i stosować się do wytycznych i przepisów Ministerstwa Zdrowia na czas zagrożenia 
epidemicznego.  


