
REGULAMIN TURNIEJU SOŁECTW W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ 

18 lipca 2021 r., plaża w Lusowie 

 

 

1. Turniej odbędzie się 18 lipca 2021 r. na plaży OSiR w Lusowie. Rozpoczęcie zaplanowano 

na godz. 10:00, a odprawę techniczną na 9:30,  

2. W turnieju mogą brać udział dwuosobowe drużyny, w których obydwoje zawodników 

mieszka na terenie reprezentowanego sołectwa Gminy Tarnowo Podgórne, 

3. W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy z rocznika 2005 i starsi, nie ma podziału na 

kategorie wiekowe i płeć. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18. roku życia muszą posiadać 

pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w rozgrywkach, 

4. Każdy uczestnik na czas zawodów zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości, 

potwierdzający wiek i adres zamieszkania, 

5. Turniej rozgrywany będzie z zachowaniem ogólnie obowiązujących przepisów gry w 

siatkówkę plażową, 

6. System rozgrywek będzie zależny od ilości zgłoszonych drużyn zostanie ustalony na 

odprawie technicznej w dniu zawodów, 

7. Zgłoszenia przyjmowane będą bez ograniczeń do 16 lipca 2021 r. Można składać je 

osobiście w sekretariacie OSiR w Tarnowie Podgórnym – ul. Nowa 15 lub przesłać 

mailem na adres p.kucharski@osir.pl 

8. Dane sołectwo mogą reprezentować maksymalnie 2 drużyny, 

10. Wyniki jednej najwyżej sklasyfikowanej drużyny z danego sołectwa będą wliczane do 

XVII edycji Rankingu Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne 2020/2021, 

11. Sprawy sporne nie ujęte w powyższym Regulaminie rozstrzyga Organizator.      

 

 

Zgłaszając się do zawodów zawodnicy wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie 

wizerunku przez Organizatora na utrwalonych w czasie trwania zawodów materiałach 

zdjęciowych lub filmowych, publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z 

nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. a RODO oraz art. 81 

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.   

                                                                      

 



 

ZGŁOSZENIE DO TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ w Lusowie - 18.07.2021 r. 
 

Zespół 1 
 

Sołectwo   ………………………………………………………..……………….. 

Kierownik drużyny  …………………………………………………………..……………. 

Nr tel.  ………………………………………………….…………………….. 

lp imię i  nazwisko  

1   

2   

 

Potwierdzam zgodność z regulaminem   

                                                                                                     

……………………………………………………..………………                                                                                                                         

 czytelny podpis kierownika drużyny 

 

 

 
ZGŁOSZENIE DO TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ w Lusowie - 18.07.2021 r. 

 
Zespół 2 

 

Sołectwo   ………………………………………………………..……………….. 

Kierownik drużyny  …………………………………………………………..……………. 

Nr tel.  ………………………………………………….…………………….. 

lp imię i  nazwisko  

1   

2   

 

Potwierdzam zgodność z regulaminem   

                                                                                                     

……………………………………………………..………………                                                                                                                         

 czytelny podpis kierownika drużyny 

 


