Zadanie publiczne pn.

„Turniej piłkarski o puchar Wójta Gminy Somianka”
Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Regulamin rekrutacji
uczestników zadania publicznego

„Turniej piłkarski o puchar Wójta Gminy Somianka”
§1
Przepisy ogólne
1. Regulamin określa zasady naboru uczestników zadania „Turniej piłkarski o puchar Wójta Gminy
Somianka” realizowanego w ramach wsparcia zadania publicznego dofinansowanego ze środków z
budżetu Województwa Mazowieckiego.
2. Patronat nad turniejem objął - Wójt Gminy Somianka.
3. Projekt „Turniej piłkarski o puchar Wójta Gminy Somianka” jest realizowany przez Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne „Nasza Gmina Somianka” z siedzibą w Somiance-Parcele 16B. Termin realizacji
projektu 15.08.2019r. – 31.10.2019r.
4. Celem zadania jest propagowanie zdrowego i aktywnego wypoczynku w środowisku wiejskim, integracja
mieszkańców, przyjezdnych i turystów, podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej. „Turniej piłkarski
o puchar Wójta Gminy Somianka” odbędzie się na Orliku przy szkole w Somiance, Somianka 24b,
07-203 Somianka w dniu 15.09.2019r.

5. W ramach zdania zaplanowano rozegranie turnieju, do którego może przystąpić dowolna ilość
uczestników. Zakładamy, że w turnieju weźmie udział ok. 8 drużyn z powiatu wyszkowskiego
(zawodnikami drużyn będą osoby dorosłe lub młodzież).

§2
Kryteria (warunki) uczestnictwa w turnieju
1. Turniej zostanie przeprowadzony w 1 etapie – eliminacje i finał w jednym dniu.
2.

Zgłoszenia drużyn należy składać na podstawie Formularza (załącznik nr 1) w terminie do 09 września
2019r. do godz. 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia – Urząd Gminy Somianka, Somianka – Parcele 16B
pok. 9 i w Gminnym Ośrodku Kultury w Somiance, Somianka 21 lub telefonicznie nr 297418760.
Wraz z Formularzem należy obowiązkowo dostarczyć Oświadczenia zawodników, które stanowią
załącznik nr 2 do Regulaminu turnieju.
Losowanie drużyn odbędzie się w dniu turnieju tj. 15 września 2019r.

3. Eliminacje i finał zostaną przeprowadzone według następujących zasad:
 w turnieju mogą brać udział drużyny z powiatu wyszkowskiego. Drużyna może liczyć maksymalnie 11
zawodników, którzy mają ukończone 16 lat w dniu zawodów. Każdy zawodnik powinien posiadać
podczas rozgrywek dokument tożsamości i okazać na żądanie sędziów lub organizatora.
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W uzasadnionych przypadkach tożsamość zawodnika potwierdza osoba zgłaszająca drużynę;
 eliminacje zostaną przeprowadzone rozgrywkami w dwóch grupach A i B;
 awans do półfinału uzyskują dwie pierwsze drużyny w grupie A i B;
 półfinały rozgrywane będą I drużyna z grupy A z II drużyną z grupy B i II drużyna z grupy A
z I drużyną z grupy B;
 awans do finału uzyskują zwycięzcy półfinałów, natomiast drużyny przegrane rozgrywając mecz
o III miejsce;
 eliminacje i finał zostaną przeprowadzone na Orliku przy Szkole Podstawowej w Somiance w dniu
15 września 2019r. godz. 9:00 – 9:30 przyjazd i zgłoszenie drużyn, godz. 9:30 – rozpoczęcie turnieju;
 czas meczy zostanie ustalony przez sędziów w dniu turnieju.
Zmiany zawodników odbywać się będą wg systemu hokejowego.
4. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie przed meczem. Wszelkie protesty mogą być wnoszone do
10 min po zakończeniu meczu, po pływie czasu nie będą uwzględniane żadne protesty.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości komisja przyznaje walkower drużynie wnoszącej protest.
Prawo zgłaszana uwag i protestów mają osoby, które zgłosiły drużynę do zawodów.
5. Zawody zostaną przeprowadzone według ustaleń zawartych w niniejszym regulaminie.
6. W przypadku nie sportowego zachowania, drużyna zostanie wykluczona z dalszego turnieju.
7. Gospodarz turnieju i finału zobowiązany jest do:
 zabezpieczenia wody mineralnej dla zawodników i sędziów;
 właściwego przygotowania obiektu pod względem czystości i porządku;
 zabezpieczenia pomocy medycznej.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnieju lub jego przerwania bez podania
powodów.
9.

Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas turnieju. Każdy uczestnik jest zobowiązany do
podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym
zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz
transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i przedmedycznemu
działającemu w imieniu Organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w turnieju wiąże
się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała
i urazów fizycznych

(w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto,

z udziałem w turnieju mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki
ryzyka.

Podpisanie

oświadczenia

o znajomości

regulaminu

oznacza,

że Uczestnik

rozważył

i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w turnieju, startuje dobrowolnie
i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
10. Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
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11. Zapisując się do udziału w

turnieju uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę

na

nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela
Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym:
utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do

pamięci

komputera,

wykorzystania do promocji i organizacji imprez przez Organizatora, w prasie, na stronach
internetowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla
potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez Organizatora oraz przyjmuje do wiadomości,
że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.
12. Konsekwencją nie dotrzymania ustaleń zawartych w regulaminie będzie niedopuszczenie drużyny do
rozgrywek.
13. Wszelkie wątpliwości należy zgłaszać i wyjaśniać przed zawodami.
14. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste i inne pozostawione na obiekcie sportowym.
15. Interpretacja regulaminu i inne ustalenia należą do Organizatora. Zawody zostaną przeprowadzone
w oparciu o niniejszy regulamin i przepisy PZPN.
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