
REGULAMIN

II Turnieju Siatkówki Halowej 45+ 
I. Organizator:
Fundacja Talent Cieszyn i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie. 
 
II. Termin i miejsce:
Turniej  rozegrany zostanie  w sobotę 6 października  2018 r.  od godziny 10 w sali  gimnastycznej  Szkolnego 
Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie, ul. Błogocka 24.

III. Zasady uczestnictwa.
1. Uczestnictwo w turnieju jest dobrowolne, a rozgrywki mają charakter wyłącznie rekreacyjny, uczestnicy nie  
są objęci przez Organizatora dodatkowym ubezpieczeniem NNW, każdy biorący w niej udział czyni to na własną  
odpowiedzialność.
2. Turniej jest przeznaczony dla drużyn składających się z zawodniczek i zawodników urodzonych w 1973 roku 
i starszych. 
3.  Każdy  uczestnik  przystępując  do  turnieju  wyraża  zgodę  na  warunki  uczestnictwa  określone  niniejszym  
regulaminem.
4.  Zgłoszenia  drużyn  przyjmowane  będą  do  dnia  10  września  2018  r.  pod  fundacja.talent@onet.eu lub 
telefonicznie pod numerem telefonu 791 765 550. 

IV. System rozgrywek.
 System rozgrywek będzie dostosowany do ilości drużyn i kondycji uczestników, a ogłoszony w dniu 11.09.2018  
r. na http://fundacjatalent.pl/turniej-45/

V. Odwołania i protesty.
 W trakcie trwania zawodów wszelkich spraw spornych, odwołań i protestów organizatorzy nie przewidują. 

VI. Sprawy finansowe.
Wpisowe za udział w turnieju – 10 zł od uczestnika płatne przed rozpoczęciem turnieju.

VII. Sprawy różne.
1.  Wszelkie  szkody  spowodowane  w  obiektach,  w  których  odbywają  się  zawody  pokrywają  bezpośredni 
sprawcy.
2.  Wszystkie  zespoły  w  trakcie  trwania  zawodów  odpowiedzialne  są  za  osoby  towarzyszące  im  oraz  
zobowiązane są do niesienia czynnej pomocy w jawnych przypadkach naruszenia porządku publicznego.
3.  Odpowiedzialni  za  kulturę  na  boisku,  porządek  w  szatni  oraz  wypełnienie  protokołu  meczowego  są 
kapitanowie zespołów.
4. Zawodnicy zobowiązani są do respektowania wszystkich decyzji sędziego.
5. Za rzeczy zaginione w czasie rozgrywek organizator nie odpowiada.
6.  Obowiązuje  bezwzględny zakaz  palenia  tytoniu  oraz  spożywania  napojów alkoholowych  na terenie  sali  
sportowej.
7. W innych sprawach nie ujętych regulaminem decydują: sędzia główny zawodów i Organizator.
8. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie.
9.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zmianę  terminu  rozegrania  turnieju  z  przyczyn  od  niego 
niezależnych.
Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  upublicznienia  wyników,  zdjęć,  imion  i  nazwisk  uczestników  oraz 
zamieszczania informacji o zawodach na stronach internetowych, w prasie, radiu i TV oraz wykorzystania zdjęć  
uczestników w wydawnictwach, gadżetach i innych materiałach promujących turniej. 
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