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REGULAMIN HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 

„GRAMY DLA PIOTRA” 2020 
 

I. Cel – popularyzacja piłki nożnej jako dyscypliny sportu, prowadzenie rywalizacji sportowej oraz 

pomoc w uzbieraniu pieniędzy na leczenie Piotra Bajora. 
II. Organizator – Śremski Sport Sp. z o. o. oraz Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w 

Śremie. 
III. Termin – 05.12.2020 (sobota). 
IV. Miejsce – sala sportowa Śremskiego Sportu ul. Staszica 1a, 63-100 Śrem. 
V. Zgłoszenia: 

- przyjmowane będą do dnia 20.04.2020 telefonicznie 721724952 lub mailowo 

robert.slowinski@sremskisport.pl,   

- wpisowe w kwocie min. 300 zł od zespołu, płatne bezpośrednio na konto zbiórki 

www.siepomaga.pl/gramy-dla-piotra, PŁATNE DOPIERO PO ZATWIERDZENIU DRUŻYNY PRZEZ 

ORGANIZATORA. Płatność bez potwierdzenia uczestnictwa w turnieju może wiązać się z brakiem 

udziału w turnieju i niemożności odzyskania pieniędzy. 

 

VI. Zasady uczestnictwa: 

- w Turnieju mogą uczestniczyć zespoły, które zostały wpisane na listę drużyn i wysłały 

potwierdzenie przelewu na adres robert.slowinski@sremskisport.pl, 

- drużyna może składać się maksymalnie z 10 zawodników,      

- w Turnieju mogą wziąć udział wszyscy, którzy ukończyli 16 lat. Osoby poniżej 18 roku życia muszą 

mieć upoważnienie rodzica lub prawnego opiekuna do uczestnictwa w turnieju,  

 

VII. Zasady przeprowadzenia Turnieju: 

    Podczas rozgrywek obowiązują przepisy gry w halową piłkę nożną z następującymi zmianami: 

- zespoły uczestniczące w Turnieju podzielone zostaną na grupy. Grupa I (amatorska) rozpocznie 

mecze o godzinie 9:00, a grupa II (zaawansowana) rozpocznie mecze o godzinie 12:00 

- w grupach zespoły grają systemem każdy z każdym (chyba że zostaną utworzone podgrupy, wtedy 

system każdy z każdym przechodzi na podgrupy i dalej zostaną poprowadzone , półfinał, mecz o 3 

miejsce i finał) 

- czas trwania meczu – 10 minut, 

- nie obowiązują przerwy dla zespołu podczas trwania meczu, 

- nie obowiązują faule akumulowane, 

- kartki: żółta – kara 2 min lub do następnej straconej bramki; czerwona – zawodnik opuszcza 

boisko i nie może grać w następnym meczu oraz powoduje 4 min. osłabienie zespołu lub do 

następnej straconej bramki; za wyjątkowo niesportowe zachowanie sędzia może zarządzić, aby 

zawodnik został zawieszony do końca turnieju, 

- z podgrupy wychodzą 2 najlepsze miejsce liczone na podstawie:: 

 uzyskanych punktów, 

 wygranych meczy, 

 bilansu bramek, 

 bezpośredniego pojedynku, 

 serii rzutów karnych. 

- po meczach podgrupowych rozegrane zostaną mecze w systemie turniejowym, a mecz 

zakończony w regulaminowym czasie remisem zostanie rozstrzygnięty serią rzutów karnych.  
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VIII. Zasady bezpieczeństwa, odpowiedzialność: 

1. Każdy z zawodników bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność, zarówno zdrowotną 

(zawodnik przystępując do turnieju jest świadom, iż stan jego zdrowia winien umożliwiać mu branie udziału 

w turnieju, że nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne do brania udziału w turnieju) jak  

i finansową (każdy z zawodników zapewnia sobie do udziału w turnieju właściwą odzież,  

w szczególności obuwie sportowe dostosowane do danej dyscypliny sportowej).  

2. Każdy z zawodników zobowiązany jest na własny koszt i we własnym zakresie skonsultować swój stan 

zdrowia z lekarzem przed podjęciem decyzji o wzięciu udziału w turnieju 

3. Każdy z zawodników biorący udział w turnieju jest zobligowany we własnym zakresie i na koszt 

własny zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa dla danej dyscypliny sportowej 

(sposób przeprowadzenia rozgrzewki, ćwiczeń rozciągających przed i w czasie turnieju, właściwej 

pozycji wykonywania poszczególnych ćwiczeń, zachowania ostrożności itp.).  

4. Przystąpienie do turnieju jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że zawodnik spełnia warunki do 

wzięcia udziału w turnieju pod względem zdrowotnym oraz, że zawodnik posiada podstawową 

wiedze w zakresie bezpieczeństwa.  

5. Poucza się zawodników, iż powinni posiadać ubezpieczenie OC od nieszczęśliwych wypadków 

obejmujące uprawianie sportów. Koszt ww. ubezpieczenia oraz wybór firmy ubezpieczeniowej jest 

obowiązkiem zawodnika. 

6. Organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w turnieju osób chorych  

i wynikających z tego powodu wypadków oraz skutków wypadku odniesionych podczas gry. 

 

IX. Nagrody: 

- 3 pierwsze zespoły otrzymują puchary. 

 

X. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 

1. Administratorem danych jest: 

Śremski Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ul. Staszica 1a 

Nr telefonu 61 222 86 81 

2. Celem pozyskania danych jest zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju „Gramy dla Piotra”. 

3. Dane będą przechowywane przez okres prowadzenia turnieju przez Śremski Sport Sp. z o.o. 

4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu  

do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

5. Brak akceptacji na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych skutkuje niedopuszczeniem 

zawodnika do udziału w Mistrzostw Śremu Zakładów  Pracy w Halowej Piłce Nożnej. 

6. Umieszczenie zawodnika na podpisanej liście zawodników zakładu jest równoznaczne z udzieleniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

XI. Organizatorowi przysługuje prawo interpretacji powyższego regulaminu. W kwestiach spornych lub 

niejasnych decyduje sędzia lub Organizator.                                     

                                    

                                              

 

 


