
Bielawa,  styczeń 2020 
         
 

 
 
 

  
 

          

  Szanowni  

Sympatycy i Pasjonaci  

gry w halową piłkę nożną 

 

 

                                            

Dnia 16 lutego (niedziela) 2020r. w godz.9:00-19:00  

w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 10  z Oddziałami Sportowymi w Bielawie  

ul. Grota Roweckiego 6, odbędzie się  

  Charytatywny Turniej Halowej Piłki Nożnej  Kamieniarstwo - ABC CUP 

„Gramy dla Agnieszki”. 

  Zgłoszenia do turnieju będą przyjmowane do 8 dnia lutego (sobota) 

              telefonicznie pod numerem tel. 508 162 099 lub 661 715 766. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 



 

Regulamin organizacyjny 

 CHARYTATYWNY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ KAMIENIARSTWO – ABC CUP 

„GRAMY DLA AGNIESZKI” 

Bielawa 2020 

    

 

   1.CEL: 
   - zbiórka pieniędzy na operację w Paley Institute oraz rehabilitację po przebytych operacjach,  

      Agnieszki Kudyry, mieszkanki gminy Bielawa  

    - integracja sympatyków gry w halową piłkę nożną  poprzez bezpośrednią grę w szczytnym celu 

    - umożliwienie czynnego wypoczynku oraz wzmacnianie zdrowia oraz kondycji uczestników 

    

  2.ORGANIZATOR: 
      Jarosław Zaborowski, Mateusz Piątek 

   

  3.TERMIN TURNIEJU 

    16 LUTEGO 2020r. (niedziela) godz. 9.00 - mecz otwarcia ;  

                                                        godz.19:00- planowane zakończenie turnieju 

   

  4.MIEJSCE MARATONU: 
      Hala sportowa Szkoły Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Sportowymi 
     Bielawa ul. Grota Roweckiego 6  

                                                                                                       

  5.WARUNKI UCZESTNICTWA: 
     W  turnieju prawo startu mają reprezentacje amatorskich drużyn. 

      Propozycją  uczestnictwa w maratonie jest wpłata /cegiełka 50 zł./zawodnika na miejscu do puszki. 

      Udział w turnieju proszę traktować rekreacyjnie, wyniki meczów/spotkań są drugorzędną 

      sprawą, liczy się „dobra zabawa grą w halową piłkę nożną”.  

      Niech połączy nas halowa piłka nożna w szczytnym celu. 

   

  6.ZGŁOSZENIA: 

     Udział w turnieju proszę zgłaszać do dnia 8 lutego (sobota) 2020 r.  

      telefonicznie na  nr : 508 162 099  lub 661 715 766. 
      

 

  7.SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU: 
    WARIANT A : ( W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA SIĘ MAKSYMALNIE 7 DRUŻYN) 
    - turniej  rozegrany będzie systemem ,,każdy z każdym” czyli każda ze zgłoszonych wcześniej drużyn 

       zobowiązana będzie potwierdzić swój udział w biurze zawodów do godz.8:45 tj. 15 min. przed meczem 

       otwarcia, gdzie odbędzie się losowanie zgłoszonych i zarejestrowanych do udziału drużyn 

 
     WARIANT B : ( W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA SIĘ WIĘCEJ NIŻ 8 DRUŻYN) 

   - drużyny zgłoszone w regulaminowym terminie zostaną podzielone losowo na 2 grupy gdzie będą odbywały  

      się mecze systemem „każdy z każdym” 

    - każda ze zgłoszonych wcześniej drużyn otrzyma zaproszenie na określoną godzinę i zobowiązana będzie 

      potwierdzić swój udział w biurze zawodów najpóźniej 15 min. przed swoim  meczem 

    - z grupy wychodzą jedna lub dwie drużyny w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. 

    - w przypadku równej ilości punktów o miejscu w grupie decyduje 
                                                                                      -  bezpośredni pojedynek 

                                                                                      -  w przypadku remisu – stosunek bramek 

                                                                                      -  w przypadku równego – większa ilość strzelonych bramek 



                                                                                      -  w przypadku tej samej – rzuty karne 

 

 8. PRZEPISY TECHNICZNE TURNIEJU 

    - zespół składa się z 5 zawodników w polu w tym  bramkarz 

    - zawodnicy winni posiadać jednolite stroje sportowe a bramkarz strój odmienny od swojej drużyny 

    - turniej sędziują arbitrzy powołani przez organizatora 
    - boisko o wymiarach 40x20, bramki 2x3 m. 
    - czas gry 2x8min. lub 2x6min w przypadku maksymalnej liczby zgłoszeń  

    - bramkarz może chwytać piłki rękami tylko w polu bramkowym (pole bramkowe – półłuk o promieniu 6m) 

    - gra bez spalonego 

    - gra bez wślizgów (kara minimum 2 minuty) 

    - zmiany tzw. hokejowe 

    - bramkarz wprowadza piłkę ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska 

    - punktacja – zwycięstwo 3 punkty, remis 1 punkt, porażka 0 punktów 

    - w fazie pucharowej o dalszym awansie w przypadku remisu decydują rzuty karne 

    - kary za naruszenie przepisów gry: żółta kartka – 2 minutowe wykluczenie z gry 

                                                                czerwona karta – wykluczenie do końca meczu lub na cały turniej 

    - drużyna zostaje wykluczona z meczu jeżeli gra w niej mniej niż 3 zawodników 

        (2 czerwone kartki w jednym meczu) i przegrywa valkowerem 0:3 

    - zawodnik ukarany czerwoną kartką ma prawo gry w następnym meczu jeżeli Organizator w Porozumieniu 

       z sędzią zawodów na to zezwoli. 

    - jeżeli zawodnik lub drużyna będą rozgrywali mecze bez zasady „poszanowania przeciwnika” czy „fair play”  

    - organizator ma prawo wycofać z uczestniczenia w turnieju indywidualną osobę lub całą drużynę 
 

  10.NAGRODY: 
      Pierwsze trzy drużyny otrzymują pamiątkowe puchary  

      Dla każdej drużyny biorącej czynny udział przewidziane jest pamiątkowe podziękowanie  
 

  11.UWAGI KOŃCOWE: 
       - w turnieju obowiązuje strój sportowy i obuwie z jasną podeszwą przystosowane do gry na sali 

- w turnieju może uczestniczyć osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych 

       - osoba niepełnoletnia może uczestniczyć w turnieju za pisemną zgodą opiekuna prawnego lub pod opieką 

   i na odpowiedzialność opiekuna prawnego 

- cegiełka/wpłata nie uwzględnia ubezpieczenia. Osoba biorąca udział w turnieju oświadcza, iż uczestniczy 

   w wydarzeniu na własną odpowiedzialność. Organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialności za 

   ewentualne pogorszenie stanu zdrowia wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie gry, urazy, 

   kontuzje i nieszczęśliwe wypadki. 

- uczestnicy turnieju zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu 

   zdrowia i samopoczucia. 

- w obiekcie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania i wnoszenia alkoholu i narkotyków 

- uczestnicy będą mogli skorzystać z ogólnodostępnej, niezamykanej szatni 

       - organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub skradzione 

       - uczestnicy turnieju będą mogli skorzystać z bezpłatnego bufetu (woda, herbata, kawa, ciasto, itp) 

      -  w związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy  

          i opiekunowie/trenerzy, biorący udział w zawodach, wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych  

          niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny  

          i bierny w imprezie sportowej, automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnianie wizerunku 

          zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach w materiałach fotograficznych i filmowych oraz  

          w celach promocyjnych wydarzenia; 
- ewentualne protesty  może składać kierownik drużyny lub jej kapitan a przyjmuje je i rozpatruje  

  organizator zawodów 

- o tematach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator zawodów 

       - osobą odpowiedzialne za przebieg turnieju: Jarosław Zaborowski tel. 508 162 099 

                                                                            Mateusz Piątek         tel. 661 715 766. 
       -  udział w turnieju jest jednocześnie deklaracją, iż uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego 

          regulaminu i akceptuje warunki w nim zawarte. 

 

UWAGA !!! 



Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie,  
dostosowując je do nieprzewidzianych okoliczności. 

 
 …..............................................................................................                                BIELAWA,  16 LUTY  2020r 

         ( imię  i nazwisko uczestnika )     

                                           PESEL 

              

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi uczestniczyć  

w CHARYTATYWNYM TURNIEJU HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ KAMIENIARSTWO – ABC CUP 

„GRAMY DLA AGNIESZKI” 

 Wyrażam zgodę na utrwalanie i bezpłatne wykorzystanie mojego wizerunku zarejestrowanego 

podczas wydarzenia przez organizatora i media lokalne na stronie internetowej , w mediach oraz materiałach 
na potrzeby dokumentacji, relacji, itp. 

Jednocześnie potwierdzam, że znane mi są regulaminy tutejszej hali sportowej 
 oraz CHARYTATYWNEGO TURNIEJU HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ KAMIENIARSTWO – ABC CUP 

„GRAMY DLA AGNIESZKI” 

i zobowiązuję się do ich przestrzegania 

 

 

 

                                                                                                 …................................................. 
                                                                                           (czytelny podpis) 

 

 
 
                                                                                 
…..............................................................................................                                BIELAWA,  16 LUTY  2020r 

         ( imię  i nazwisko uczestnika )     

                                           PESEL 

              

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi uczestniczyć  

w CHARYTATYWNYM TURNIEJU HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ KAMIENIARSTWO – ABC CUP 

„GRAMY DLA AGNIESZKI” 

 Wyrażam zgodę na utrwalanie i bezpłatne wykorzystanie mojego wizerunku zarejestrowanego 

podczas wydarzenia przez organizatora i media lokalne na stronie internetowej , w mediach oraz materiałach 
na potrzeby dokumentacji, relacji, itp. 

Jednocześnie potwierdzam, że znane mi są regulaminy tutejszej hali sportowej 
 oraz CHARYTATYWNEGO TURNIEJU HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ KAMIENIARSTWO – ABC CUP 

„GRAMY DLA AGNIESZKI” 

i zobowiązuję się do ich przestrzegania 

 

 

 



                                                                                                 …................................................. 
                                                                                           (czytelny podpis) 

                  

 
  

  

  

Oświadczenie rodzica / opiekuna 

 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka   ......................       …......................      ........................ 

                                                                                    imię             nazwisko                     (pesel) 
  CHARYTATYWNYM TURNIEJU HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ KAMIENIARSTWO – ABC CUP 

„GRAMY DLA AGNIESZKI” 

16 LUTEGO 2020r. w Bielawie 

Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa 

w/w zawodach sportowych 

Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez opiekuna, organizatora maratonu 

związanych z zagrożeniem zdrowia i życia mojego dziecka 

Jednocześnie wyrażam zgodę na zamieszczenie wizerunku mojego dziecka w materiałach 

audiowizualnych  jak i umieszczenie na stronie internetowej/portalu społecznościowym 

(facebook) organizatorów oraz w mediach lokalnych  

na potrzeby dokumentacji, relacji, itp. 

 

…................................................................................... 
czytelny podpis rodzica/opiekuna i numer kontaktowy telefonu  

 

 

 

 
 

Oświadczenie rodzica / opiekuna 

 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka   ......................       …......................      ........................ 

                                                                                    imię             nazwisko                     (pesel) 
  CHARYTATYWNYM TURNIEJU HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ KAMIENIARSTWO – ABC CUP 

„GRAMY DLA AGNIESZKI” 

16 LUTEGO 2020r. w Bielawie 

Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa 

w/w zawodach sportowych 

Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez opiekuna, organizatora maratonu 

związanych z zagrożeniem zdrowia i życia mojego dziecka 

Jednocześnie wyrażam zgodę na zamieszczenie wizerunku mojego dziecka w materiałach 

audiowizualnych  jak i umieszczenie na stronie internetowej/portalu społecznościowym 

(facebook) organizatorów oraz w mediach lokalnych  

na potrzeby dokumentacji, relacji, itp. 

 

…................................................................................... 
czytelny podpis rodzica/opiekuna i numer kontaktowy telefonu  

 



 
 

ZGŁOSZENIE  
CHARYTATYWNY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ KAMIENIARSTWO – ABC CUP 

„GRAMY DLA AGNIESZKI” 

 

Kapitan/Osoba reprezentująca/odpowiedzialna za drużynę (imię i nazwisko i nr kontaktowy telefonu, email) 
 

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

 

Nazwa Drużyny  
 ….............................................................…................................................................................. 

 

Termin, miejsce: 
….................................................................................. 

                                                                          
Gmina..............................   Powiat …..........................                                                                      

 

 

 

 

 
Podpis kapitana drużyny lub osoby reprezentującej drużynę  

 

 

 

 

 

 

*Biorę odpowiedzialność za swoich zawodników w czasie trwania turnieju. Poniesiemy koszty 

związane z ewentualnymi szkodami wyrządzonymi przez zawodników drużyny 

                                                                                             

 

 

 

 

                                                                                          ….............................................. 
                                                                                                       czytelny  podpis  

                                                                                                            kapitana drużyny/osoby reprezentującej 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


