
Piłkarski Turniej Dolin 

REGULAMIN 

 

1. Organizator:  

Miasto Wisła, Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe. 

Osobą do kontaktu ze strony Organizatora jest Karina Czyż, tel. 33 855 24 25 wew. 146,  

e-mail: karinac@wisla.pl  

 

2. Cel imprezy: 

• popularyzacja piłki nożnej jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego; 

• integracja środowiska piłkarskiego miasta Wisła; 

• popularyzacja Wiślańskiej Spartakiady Dolin; 

• popularyzacja zdrowej, sportowej rywalizacji w duchu zasad fair-play; 

• promocja Miasta Wisły oraz kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Jonidle. 

 

3. Termin i miejsce:  

Boisko piłkarskie na Jonidle, ul. Wyzwolenia 67, Wisła 

• 02.10.2022 r. (niedziela), godz. 12:00 

 

4. Warunki uczestnictwa: 

• turniej skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców miasta Wisła, którzy nie później niż w dniu 

turnieju ukończą 18 rok życia. Osoby w przedziale od 16 do 18 lat mogą grać wyłącznie za 

pisemną zgodą rodziców; 

• drużyna musi składać się z co najmniej 7 osób, a maksymalnie 12 osób zamieszkałych w  jednej 

dolinie; 

• uczestnicy nie mogą posiadać przeciwskazań lekarskich do wysiłku fizycznego; 

• uczestnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi 

formularza zgłoszeniowego z własnoręcznym podpisem oznacza, że uczestnik akceptuje 

regulamin, rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem  

w turnieju i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko; 

• uczestników obowiązuje strój sportowy, jednolite koszulki; 

• Obowiązuje miękkie obuwie piłkarskie tzw. „lanki” (zabrania się gry we „wkrętach”). 

 

5. Zgłoszenia: 

• przyjmowane do dnia 22.09 (czwartek) do godz. 16:00 poprzez e-mail: karinac@wisla.pl lub 

SMS-em pod numer: 502244896; 

• zgłoszenie musi zawierać: imiona i nazwiska zawodników, roczniki urodzenia, nazwę drużyny, 

miejscowość; 

• najpóźniej w dniu zawodów zawodnicy zobowiązani są przedłożyć formularz zgłoszeniowy 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; 

• udział w turnieju jest bezpłatny. 

 

6. Przebieg: 

• turniej rozgrywany w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”, na dwóch boiskach 

stanowiących ½ dużego boiska; 

• każdy mecz będzie trwał 2 x 15 min, między połowami przerwa 5 minut; 

• za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów; 

• na boisku gra 6 zawodników w polu + bramkarz; 

• obowiązują zmiany hokejowe; 

• pozostałe zasady gry zostaną omówione na miejscu przez sędziego głównego; 

mailto:karinac@wisla.pl
mailto:karinac@wisla.pl


• w kwestiach spornych podczas trwania meczu decyduje sędzia główny prowadzący spotkanie. 

 

 

7. Nagrody: 

• Wszystkie drużyny otrzymują pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe  

(wręczenie nagród dla wszystkich odbędzie się 2 października na Jonidle ok. godz. 16:00) 

 

8. Postanowienia końcowe: 

• Turniej wliczany jest do Wiślańskiej Spartakiady Dolin; 

• Udział w Turnieju jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu; 

• W sprawach rozgrywek można kontaktować się z organizatorem: karinac@wisla.pl lub 

telefonicznie 33 858 88 48; 

• Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu; 

• Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora; 

• W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), każdy z 

uczestników zobowiązany będzie do podania swoich danych osobowych oraz wyrażenia zgody 

na ich przetwarzanie przez Urząd Miejski w Wiśle. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz jej 

brak uniemożliwi udział w Turnieju; 

• zgłoszenie udziału w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na 

opublikowanie jego wizerunku w informacjach medialnych Organizatora; 

• uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas zapisu na liście 

startowej - w zakresie niezbędnym do realizacji turnieju. Jednocześnie uczestnik oświadcza, że 

został poinformowany, iż: 

- administratorem danych osobowych uczestnika biegu jest Urząd Miejski w Wiśle z siedzibą na 

placu Hoffa 3, 43-460 Wisła; 

- dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją imprezy; 

- uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia; 

- w imprezie mogą brać udział osoby bez jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do udziału w 

zawodach sportowych, na własną odpowiedzialność; 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas trwania 

turnieju; 

• Organizator nie zapewnia uczestnikom miejsc parkingowych, depozytu, piłek na rozgrzewkę; 

• wszyscy zawodnicy winni posiadać dokument tożsamości; 

• we wszystkich sprawach spornych oraz nieobjętych regulaminem decydować będzie Sędzia 

Główny turnieju i Organizator.  

 

 

 

  

 

 

 


