REGULAMIN - HALOWA PIŁKA NOŻNA
„FERIE W MIEŚCIE 2018”
I. Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu.
II. Termin i miejsce rozgrywek:
26.01.2018 r. - Hala Sportowa „Śródmieście”, al. Jana Pawła II 29, Kędzierzyn-Koźle.
III. Cel turnieju:
- atrakcyjne spędzenie wolnego czasu w czasie ferii w mieście,
- upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży,
- realizacja kalendarza imprez MOSiR.
IV.. Kategorie wiekowe:
Uczniowie i uczennice szkół podstawowych i gimnazjalnych.
W turnieju mogą brać udział zespoły 4 osobowe + 1 rezerwowy.
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V. System rozgrywek:
System rozgrywek zostanie ustalony w zależności od ilości zgłoszonych drużyn:
– pucharowy
– grupowy
Czas gry: 2 x 7 minut lub ustalony bezpośrednio przed turniejem.
VI. Przepisy gry:
Mecze rozgrywane będą na boisku o sztucznej nawierzchni (taraflex), wymiary boiska: 27 m
x 16,5 m, bramki 300 cm x 200 cm w hali sportowej. Organizator zastrzega sobie prawo do własnej
interpretacji Regulaminu Zawodów.
VII.. Punktacja:
Zwycięstwo: 3 pkt.
Remis: 1 pkt.
Przegrana: 0 pkt.
Walkower: 0 pkt.
Dyskwalifikacja: unieważnienie wyników.
VIII. Zgłoszenia:
W dniu turnieju:
Zapisy - godz. 8.15 – 8.45
Rozpoczęcie gier - godz. 9.00
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X.. Postanowienia końcowe:
1) Zawodnicy biorący udział w Turnieju nie płacą wpisowego.
2) Turniej przeznaczony jest dla uczestników szkółki piłkarskiej organizowanej przez MOSiR
podczas Ferii w mieście 2018 r.
3) Obowiązuje strój sportowy, zamienne obuwie sportowe.
4) Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania Turnieju rozstrzyga Sędzia główny i Organizator.
5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione w szatni.
6) Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian poszczególnych punktów Regulaminu.
7) Każdy Uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo podczas obecności
na boisku i kierowanie się zasadą fair play w trakcie Turnieju.
8) Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku Zawodnika
w materiałach fotograficznych, filmowych w celach promocyjnych turnieju halowej piłki nożnej –
„FERIE W MIEŚCIE 2018”.

Organizator
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kędzierzynie-Koźlu

OŚWIADCZENIE

Zał. nr 1

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / podopiecznego

…………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

w turnieju halowej piłki nożnej „FERIE W MIESCIE 2018”
w dniu 26.01.2018 r.
Oświadczam, że zapoznałam/em się regulaminem turnieju i wyrażam zgodę oraz na przetwarzanie i
wykorzystanie jego danych osobowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu
dla celów niniejszej szkółki, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883), oraz wykorzystanie i rozpowszechnianie jego wizerunku zgodnie z art. 81
ustawy z dnia 04.02.94 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. nr 24, poz. 83).
Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka jest dobry i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
w turnieju.
Numer/y kontaktowe rodzica lub osób z rodziny uczestnika turnieju………………………………..

………………………………………
podpis (rodzica lub opiekuna)

