REGULAMIN II TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW O PUCHAR WÓJTA GMINY SIERPC
1. CEL ZAWODÓW:
- popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży.
- promowanie sportu wśród społeczności lokalnej.
- promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.
2 . ORGANIZATOR ZAWODÓW:
- Wójt Gminy Sierpc Pan Krzysztof Korpoliński.
- Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym.
- Ludowo Uczniowski Klub Sportowy „LUKS” w Borkowie Kościelnym.
3. TERMIN I MIEJSCE: 21.09.2019r. o godz. 9.30 - Boisko wielofunkcyjne w Borkowie Wielkim na ul. Szkolnej.
W razie niekorzystnej aury pogodowej turniej odbędzie się w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Borkowie Kościelnym,
ul. Szkolna 2, 09-200 Sierpc.
4. ZASADY UCZESTNICTWA:
- Prawo udziału w turnieju mają chłopcy urodzeni w rocznikach 2007 – 2009, zamieszkujący teren gminy Sierpc.
- Każdy zawodnik biorący udział w zawodach zobowiązany jest posiadać legitymację szkolną.
- Każda drużyna zobowiązana jest posiadać pełnoletniego opiekuna/trenera.
- Każdy zawodnik powinien mieć podpisaną przez rodzica/ opiekuna prawnego zgodę na udział w turnieju.
- Brak któregokolwiek z w/w dokumentów, powoduje skreśleniem zawodnika z możliwości brania udziału w turnieju.
- Drużyna liczy do 6 osób: 3 zawodników, bramkarz i dwóch rezerwowych.
- W zależności od ilości drużyn turniej zostanie rozegrany systemem pucharowym lub z podziałem na grupy. Zawodnicy
zobowiązani są grać w obuwiu halowym lub torfowym. Nie wolno grać w korkach lanych ani wkrętach.
5. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia drużyn będą przyjmowane w dniu zawodów 21.09.2019r. od godz. 9 00.
6. FINANSOWANIE:
Koszty organizacyjne pokrywa organizator imprezy. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
6. NAGRODY:
Puchary, medale, dyplomy.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator nie ubezpiecza zawodników.
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione lub skradzione podczas imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu i spraw w nim nie ujętych.
Zawodnik startujący w zawodach wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku przez Szkołę
Podstawową w Borkowie Kościelnym oraz organizacje współpracujące przy realizacji II Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta
Gminy Sierpc, w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań
z zawodów w różnego rodzaju mediach. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów
audiowizualnych zrealizowanych podczas zawodów.

