Regulamin
Wakacyjnego Turnieju Siatkówki Plażowej
1. Cel imprezy:
- popularyzacja siatkówki plażowej, jako formy rekreacji
- aktywne spędzenie wolnego czasu
- promowanie aktywnego trybu życia i postawy fair play
- wyłonienie najlepszych zespołów
2. Organizator:
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu
3. Termin i miejsce:
- turniej odbędzie się 30 sierpnia 2020 r. na boiskach do siatkówki plażowej na plaży w Sieradzu
(wjazd od ul. Portowej), początek zawodów o 10:30
- w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do
zmiany terminu zawodów lub ich odwołania.
4. Zasady uczestnictwa:
- turniej zostanie przeprowadzony w kat. OPEN
- zgłoszenia do turnieju będą przyjmowane telefonicznie (43 822 38 82) lub mailowo
(osrodek@mosirsieradz.pl) w terminie do 27.08.2020 do godz. 15:00
- limit uczestniczących w turnieju par ustala się na 16, w przypadku małej ilości zgłoszeń
organizator dopuszcza możliwość zapisów bezpośrednio przed zawodami
- zawodnicy uczestniczący w turnieju podpisując zgłoszenie na liście startowej zaświadczają tym
samym, że biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwwskazań
zdrowotnych do uczestnictwa w turnieju oraz nie będą dochodzić roszczeń w stosunku do
organizatora w przypadku urazów, kontuzji, wypadków zaistniałych w trakcie turnieju.
- zawodnicy niepełnoletni (nie młodsi niż 16 lat) mogą wystąpić w turnieju za okazaniem
pisemnej zgody rodzica/opiekuna
- organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w turnieju osób chorych i
wynikających z tego powodu wypadków oraz za skutki wypadków odniesionych podczas gry
- MOSiR jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej a pozostałe ubezpieczenia np. NNW
leżą po stronie uczestnika.
- każdy z uczestników zobowiązany jest do wypełnienia ankiety w związku epidemią COViD-19.
Niewypełnienie ankiety może skutkować niedopuszczeniem do udziału w zawodach
- organizator zawodów może odmówić udziału w turnieju osobom z wyraźnymi objawami infekcji
dróg oddechowych takich, jak: gorączka, kaszel.
5. Zasady przeprowadzenia turnieju:
- obowiązują przepisy PZPS
- system rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszeń (w przypadku kompletu – 16 par –
system brazylijski).
6. Sprawy różne:
- zwycięskie zespoły otrzymują statuetki i upominki
- o sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator
- istnieje możliwość odwołania zawodów w przypadku zaistnienia podejrzenia, że mogą być one
rozegrane z narażeniem zdrowia uczestników
7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
- każdy zawodnik, przystępując do rozgrywek wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych zgodnie z klauzula RODO dostępną również na stronie mosirsieradz.pl:

