
   Regulamin
Turnieju Piłki Nożnej Dzieci
      „OLIMPIA KIDS'2022”

       Gostyń , 20 sierpnia 2022r.

I. Cel:
- popularyzacja aktywnego wypoczynku wśród dzieci
- aktywna forma spędzania wolnego czasu
- doskonalenie umiejętności piłkarskich
- propagowanie idei „fair play” 
- propagowanie wolontariatu w sporcie

II. Termin i miejsce:
- zawody zostaną rozegrane w dn. 20 sierpnia 2022r. na stadionie sportowym w Gostyniu ul. 
Sportowa 1. Odprawa techniczna godz. 9.30, rozpoczęcie rozgrywek godz. 10.00

III. System rozgrywek, zgłoszenia:
- grupowy;  
- szczegółowe zasady rozgrywek zostaną przedstawione po zakończeniu rekrutacji drużyn
- drużyna składa się z maksymalnie  z 12 zawodników
- kategorie wiekowe:
 I kat.: zawodnicy urodzeni w 2012 roku i młodsi, (gramy 6 + bramkarz, bramki kat. orlik)
 II kat.: zawodnicy urodzeni w 2015r. i młodsi. (gramy 4 + bramkarz bramki kat. żak)
Zawodnicy powinni posiadać dokument potwierdzający tożsamość (np. legitymacja szkolna, karta 
zawodnika). Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie (odpowiedzialny 
trener/kierownik drużyny)
- wpisowe wynosi 450 zł od drużyny. W ramach wpisowego organizator zapewnia:
 napoje chłodzące, ciepły posiłek dla 13 osób w drużynie (12 zawodników + trener), (istnieje 
możliwość dokupienia posiłku np. dla rodziców w cenie 20zł/osoba), opiekę medyczną oraz 
sędziów WZPN, pamiątkowy medal dla każdego zawodnika . 
- bliższe informacje oraz zgłoszenia drużyn:
e mail: olimpiastrzyzewko@wp.pl. Należy podać nazwę drużyny, kategorię wiekową, dane 
kontaktowe z numerem telefonu. Telefon kontaktowy organizatora: 661161834
- drużyna zostaje zapisana w momencie uiszczenia wpisowego na konto:
LKS „Olimpia” Strzyżewko nr rachunku bankowego 
Bank Spółdzielczy Jarocin 21 8427 0009 0111 3684 2000 0001 
z dopiskiem: nazwa drużyny oraz kat. wiekowa
- ilość drużyn ograniczona!

IV. Nagrody:
- puchary za miejsca I – IV
- medale za miejsca I, II, III
- statuetki dla najlepszego bramkarza, króla strzelców i MVP turnieju
- pamiątkowy medal dla każdego zawodnika.
- organizator może przyznać dodatkowe nagrody

V. Organizator:
- Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Strzyżewko
Partner:
FHU CATRINA PUCHARY

VI. Uwagi końcowe: 
- ostateczna interpretacje niniejszego regulaminu należy do organizatora
- organizator posiada ogólne ubezpieczenie i nie ubezpiecza dodatkowo imprezy
- Organizator nie odpowiada za ewentualne szkody oraz kontuzje zawodników, wszyscy biorą
udział w turnieju na własną odpowiedzialność.
- RODO
Zawodnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku 

mailto:olimpiastrzyzewko@wp.pl


orazpodstawowych danych personalnych zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Dane te 
posłużą do celów promocyjnych oraz marketingowych turnieju.


