REGULAMIN
V CHARYTATYWNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
,,PACZKA DLA KOMBATANTA’’
pod patronatem Starosty i Burmistrza Miasta Łuków
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem V Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej ,,Paczka dla Kombatanta’’,
zwanego dalej 'Turniejem' jest Bartłomiej Bryk oraz Stowarzyszenie ,,Przyjazne
Klimeckiego’’ zwani dalej 'Organizatorami'.
2. Partnerami organizacyjnymi są: Burmistrz Miasta Łuków, Starosta Powiatu Łukowskiego.
3. Organizator może zaprosić do przedsięwzięcia partnerów organizacyjnych, patronów,
patronów medialnych i internetowych, jak również sponsorów.
4. Turniej jest przeprowadzany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
5. Zgłoszenie uczestnictwa w Turnieju oznacza akceptację niniejszego regulaminu
oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.
6. Wszelkie informacje dotyczące Turnieju można uzyskać pod numerem telefonu
511 045 076.
§2
Cele Turnieju
1. Popularyzacja historii poprzez pomoc żołnierzom Armii Krajowej i innych organizacji
niepodległościowych pozostających na dawnych Kresach Wschodnich II RP.
2. Promocja miasta i powiatu łukowskiego.
3. Aktywizacja społeczeństwa poprzez udział w zawodach sportowych.
4. Popularyzacja piłki nożnej w Łukowie oraz powiecie łukowskim.
§3
Zapisy i uczestnictwo w Turnieju
1. W Turnieju wystąpi 4, 6, 8 bądź 10 drużyn, które jako pierwsze dokonają wpłaty wpisowego
w wysokości 50 złotych.
2. W Turnieju mogą występować zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek organizowanych przez
Związki Piłki Nożnej.
3. W skład drużyny wchodzi przynajmniej 5 osób, a maksymalnie 10 osób. Dopuszcza się
większą ilość zawodników, z zastrzeżeniem, że Organizatorzy nie będą w stanie zapewnić
więcej aniżeli 10 ciepłych posiłków dla drużyny.

4. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania przy sobie zgody na udział w Turnieju
wystawionej przez pełnoprawnego opiekuna.
5. Podczas Turnieju jeden zawodnik może reprezentować barwy tylko jednego zespołu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji
o Uczestnikach, a w szczególności o osobach zakwalifikowanych do poszczególnych
etapów i o zwycięzcach Turnieju.
7. Organizator Turnieju zapewnia przestrzeganie ochrony danych osobowych Uczestników,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wykorzystywanie tych danych jedynie
w przypadkach określonych w §3 pkt.6.
8. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia dla zawodników występujących na Turnieju.
Zawodnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za swoje zdrowie, zaś uczestnictwo w
Turnieju oznacza tego świadomość.
§4
Termin i miejsce
1. Turniej odbędzie się w dniu 18 listopada 2017 r. (sobota) w Sali Sportowej przy Szkole
Podstawowej Nr 2 w Łukowie.
2. Początek zawodów przewidziany jest na godzinę 10:00.
§5
System rozgrywek
1. Drużyny zostaną podzielone na dwie grupy.
2. Drużyny biorące udział w rozgrywkach organizowanych przez Związki Piłki Nożnej zostaną
automatycznie rozstawione.
3. Mecze w grupach rozgrywane będą systemem każdy z każdym.
4. O kolejności w grupie decyduje kolejno: ilość punktów, bezpośredni pojedynek, liczba
strzelonych bramek.
5. W fazie finałowej drużyna z pierwszego miejsca w grupie A rywalizować będzie z drużyną
z drugiego miejsca w grupie B, zaś drużyna z drugiego miejsca w grupie A rywalizować
będzie z drużyną z pierwszego miejsca w Grupie B.
6. W przypadku remisu mecz rozstrzygają rzuty karne (po 3 strzały dla drużyny)
7. Zwycięzcy półfinałów awansują do finału, przegrani zmierzą się w miejscu o trzecie
miejsce.
8. Długość trwania meczu w fazie grupowej to 1x10 minut, w fazie finałowej 1x15 minut.
9. Na boisku przebywać może 4 zawodników + bramkarz. Ilość zmian nielimitowana.
10. Turniej odbywał się będzie zgodnie z przepisami obowiązującymi w futsalu (PZPN).

§6
Wpisowe
1. Wpisowe do zawodów wynosi 50 złotych.
2. Wpisowe w całości zostanie przekazane na pomoc żołnierzom Armii Krajowej i innych
organizacji niepodległościowych pozostających na dawnych Kresach Wschodnich II RP.
3. Wpisowe do zawodów należy wpłacić bezpośrednio po zapisaniu drużyny.
4. Wpłata wpisowego jest potwierdzeniem wzięcia udziału w zawodach.
5. Drużyny, które zostaną zgłoszone, a do dnia 11 listopada 2017 roku nie wniosą opłaty
zostaną skreślone z listy uczestników.
6. Wpisowe należy wpłacić przelewem bankowym na numer konta:

54 1240 2382 1111 0010 3735 7899
w tytule przelewu umieszczając nazwę zespołu lub osobiście gotówką.
§7
Postanowienia końcowe
1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy od Organizatorów.
2. Organizatorzy zastrzegają prawo do zmiany regulaminu, po wcześniejszym poinformowaniu
przedstawicieli drużyn wstępujących na Turnieju.
3. Organizator zapewnia uczestniczącym drużynom ciepły posiłek oraz ciepłe i zimne napoje.
4. Najlepsze drużyny zostaną nagrodzone pucharami i dyplomami, zaś każdy startujący zespół
otrzyma pamiątkowe dyplomy.
5. Organizator nie ponosi winy za rzeczy wartościowe i osobiste, które zostały zagubione
na terenie Gimnazjum Nr 2 w Łukowie.
6. Podczas trwania zawodów na hali sportowej oraz na terenie szkoły obowiązuje regulamin
ustalony przez kierownictwo szkoły.
7. Wszelkie zastrzeżenia i protesty rozpatrywane będą przez sędziego głównego i dyrektora
turnieju w trakcie jego trwania.
8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.

