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Regulamin  
TURNIEJU PIŁKI PLAŻOWEJ 

w  Krasnobrodzie 
 
I. Organizator:   
Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe „Do Źródeł” 
z siedzibą w Krasnobrodzie przy ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród 
 
II. Cele:  
- popularyzacja siatkówki plażowej 
- promowanie aktywnego wypoczynku, 
- zdobycie wiedzy na temat bezpiecznego uprawiania aktywności sportowej 
- integracja społeczna 
 
III. Termin i miejsce:  
10 lipca  2021 r. (sobota).  
Rozpoczęcie turnieju: godzina 13:00 – boisko na plaży nad zalewem w Krasnobrodzie  
 
IV. Uczestnictwo:  
1. W turnieju biorą udział drużyny 4-osobowe  

2. Turniej rozgrywany jest w 3 kategoriach wiekowych (decyduje rok urodzenia uczestników): 

I kategoria – 10 - 13 lat  
II kategoria – 14 - 16 lat 
III kategoria – 17 lat i starsi 

3. Ilość drużyn ograniczona, o udziale w rozgrywkach decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Zapisy do udziału w turnieju przyjmuje Krasnobrodzki Dom Kultury. Należy dokonać  tego poprzez 
wypełnienie karty zgłoszenia, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu. Kartę należy 
dostarczyć do KDK drogą mailową na adres: kontakt@kultura.krasnobrod.pl, pocztą tradycyjną 
lub osobiście do  9 lipca 2021r. (piątek), do godz. 16:00. W zgłoszeniu należy zamieścić 
następujące informacje: nazwa drużyny, miejscowość, imiona i nazwiska oraz rok urodzenia 
zawodników tworzących drużynę oraz numer kontaktowy do kapitana zespołu. 
W przypadku braku odpowiedniej liczby drużyn zgłoszonych w powyższym terminie, zapisy będą 
prowadzone także w dniu 10 lipca (w dniu zawodów w godzinach 12:15 – 12:45). 

5. Każdy zawodnik chcący uczestniczyć w turnieju siatkówki plażowej musi złożyć własnoręcznie 
podpisane oświadczenie o zdolności do udziału w turnieju i braku przeciwwskazań do 
uczestnictwa w rozgrywkach. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie o zgodzie na 
udział w turnieju i o braku przeciwwskazań do udziału w nim musi złożyć rodzic lub przedstawiciel 
ustawowy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do regulaminu.  

6. Zawodnicy są zobowiązani do udziału w turnieju w strojach sportowych. Mile widziane stroje 
tego samego koloru wszystkich członków danego zespołu. 
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V. System rozgrywek 
System rozgrywania turnieju zostanie ustalony po zakończeniu zapisów i będzie uzależniony od ilości 
zgłoszonych drużyn.  
 
VI.  Nagrody: 

1. Każdy z zawodników wchodzący w skład drużyny zajmującej I, II i III miejsce w poszczególnych 
kategoriach, otrzyma nagrodę rzeczową. Nagrody będą zróżnicowane w zależności od zajętego 
przez drużynę miejsca. 

2. Każdy uczestnik turnieju otrzyma pamiątkowy dyplom. 
 

VII. Informacje dodatkowe 
1. Podczas turnieju odbędzie się wykład rehabilitanta, który opowie m. in. jak uprawiać 

aktywność sportową, aby nie doznać urazu, jak rodzić sobie z urazami, kiedy wrócić do 
uprawiania sportu po odbytym urazie. 

2. Organizator zapewnia poczęstunek dla uczestników. 
 

VIII. Postanowienia końcowe 
1. Zawodnicy uczestniczący w turnieju biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. 
2. Udział w turnieju jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku 

uczestnika turnieju w działaniach związanych z organizacją i promocją turnieju, tj.: utrwalanie 
i powielanie wykonanych zdjęć i nagranych filmów za pośrednictwem mediów 
elektronicznych i drukowanych. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy i wypadki. 
4. Organizator nie ubezpiecza zawodników. Ubezpieczenia od NNW leży w gestii 

uczestniczących w zawodach zawodników. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie rozgrywek 

sportowych. 
6. Organizator zapewnia opiekę medyczną. 
7. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyzje podejmować będą sędziowie 

turnieju w porozumieniu z organizatorem. 
8. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.  
9. Szczegółowe informacje: 

Krasnobrodzki Dom Kultury 
ul. 3 Maja 26, 22-440 Krasnobród 

tel. 84 660 71 17 
e-mail: kontakt@kultura.krasnobrod.pl 

 
 
 
 


