REGULAMIN
XII HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
DLA UCZNIÓW KLAS I – III MIKOŁOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
I. Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie.
II. Cel zawodów:
- propagowanie aktywnego trybu życia wśród najmłodszych,
- popularyzacja gry w piłkę nożną jako jednej z form spędzania aktywnie wolnego czasu
III. Termin i miejsce zawodów:
- 04.12.2021 r. sobota – godz. 9.00
- Hala sportowa MOSiR, ul. Bandurskiego 1A
Zgłoszenia do zawodów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.12.2021 r.
IV. Warunki uczestnictwa:
- Prawo startu w zawodach mają uczniowie Mikołowskich szkół podstawowych z klas I – III
(roczniki 2012, 2013, 2014 i młodsi)
- W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy zgłoszeni w terminie.
Nie dopuszcza się dodatkowych zgłoszeń w dniu zawodów.
V. Program zawodów:
godz. 820 – 850
godz. 855
godz. 900

rozgrzewka
uroczyste otwarcie zawodów
rozpoczęcie zawodów

VI. Przepisy techniczno - organizacyjne:
- Drużynę zgłasza opiekun drużyny w formie pisemnej na specjalnym formularzu
zgłoszeniowym, który można pobrać z www.mosir.mikolow.eu w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 01.12.2021r.
- Opiekun drużyny dostarcza oświadczenia udziału w imprezie podpisane przez prawnego
opiekuna dziecka/uczestnika.
- Osoby startujące w zawodach muszą posiadać oświadczenie udziału w imprezie podpisane
przez prawnego opiekuna oraz ważna legitymację szkolną do wglądu przez organizatora.
- Drużyna składa się z 10 zawodników
(5 zawodników w polu + 1 bramkarz) max. 4 rezerwowych
- Czas gry 2x10 minut.
- Gramy do linii autowych i bramkowych.
- Zabrania się gry wślizgiem.
- Za wślizg w polu karnym przyznawany jest rzut karny.
- Wszystkie wznowienia gry odbywają się nogą ze stojącej piłki.
- Kary dyscyplinarne:
- Zawodnik może zostać usunięty z boiska przez prowadzącego mecz na karę czasową
2 minut. Taka kara może być zastosowana wobec zawodnika, który fauluje, przeklina,

zachowuje się niesportowo. Prowadzący może usunąć zawodnika z boiska za wybitnie
niesportowe zachowanie lub brutalny faul. W takim przypadku drużyna gra w osłabionym
składzie. Organizator ma prawo wykluczenia drużyny z rozgrywek w przypadku celowego
niszczenia urządzeń i sprzętu sportowego oraz wulgarnego zachowania zawodników.
- Zespoły zostaną rozlosowane w dwóch grupach i do półfinałów awansują dwie najlepsze
drużyny z każdej grupy. Półfinały zostaną rozegrane wg. Następującej zasady:
1 drużyna z grupy A – 2 drużyna grupy B
1 drużyna grupy B – 2 drużyna grupy A
Za wygrany mecz przyznawane są 3 punkty, za remis 1 punkt, porażka 0 punktów.
O kolejności w grupie decyduje:
- większa liczba zdobytych punktów
- bezpośredni mecz
- korzystniejszy stosunek strzelonych bramek do straconych
- większa liczba strzelonych bramek
W przypadku gdyby więcej niż 2 drużyny spełniały powyższe punkty rozegrane zostaną rzuty
karne pomiędzy zainteresowanymi.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
VII. Nagrody:
Dla zwycięzców przewidziano dyplomy, medale za miejsca 1-3 oraz nagrody indywidualne.
VIII. Zgłoszenia do zawodów:
Zgłoszenia do zawodów można dokonywać od poniedziałku do piątku od godz. 900 do godz.
1500 w siedzibie MOSiR ul. Konstytucji 3 Maja 31, przesłać e-mailem na adres:
imprezy@mosir.mikolow.eu lub faxem 32 779 76 03 wew. 23 w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 01.12.2021r. na formularzu zgłoszeniowym, który można pobrać ze strony
www.mosir.mikolow.eu
IX. Postanowienia końcowe
- Wszystkich uczestników imprezy zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów
obowiązujących na terenie obiektu i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim
ustaleniom w nim zawartym.
- Osoby niepełnoletnie biorące udział w wydarzeniu muszą posiadać oświadczenie
udziału w imprezie podpisane przez prawnego opiekuna.
- Uczestnicy oświadczają o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie.
- Osoby niepełnoletnie muszą być pod opieką rodzica lub opiekuna w czasie trwania
wydarzenia.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych
i następstw nieszczęśliwych wypadków, a także rzeczy pozostawionych
w obiekcie sportowym.
- Zgłoszenie do udziału w imprezie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
- Organizator zaleca dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
- Obowiązuje strój i obuwie sportowe.
- Każdy uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun) biorący udział w imprezie
organizowanej przez MOSiR w Mikołowie wyraża zgodę na przetwarzanie danych

osobowych, w tym wizerunku, przez Organizatora (MOSiR w Mikołowie) w celach
związanych z udziałem w ww. wydarzeniach oraz podaniem wyników do ogólnej
wiadomości, jak również w celach promocyjnych i dokumentujących imprezę.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu.
- Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wyniki oraz zdjęcia i filmy z wydarzenia mogą
zostać opublikowane na stronie i mediach społecznościowych MOSiR w Mikołowie,
jak również w innych mediach.
- Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Mikołowie z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 31, 43 - 190 Mikołów.
- Każdy uczestnik posiada prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, każdemu uczestnikowi
przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Dodatkowo, osobom biorącym udział w imprezie przysługuje prawo do
złożenia skargi do organu nadzorczego.
- Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: mosir@mosir.mikolow.eu
- Mając na względzie potrzebę ochrony zdrowia osób przebywających w budynkach i na
terenach pozostających w administrowaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Mikołowie (zwanym dalej MOSiR) świadomy niebezpieczeństwa związanego z trwającym
stanem epidemii spowodowanej przez wirusa SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby
zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem uczestnicy imprezy oświadczają że:
- pomimo podjętych środków bezpieczeństwa przez MOSiR mających na celu maksymalne
ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje.
- wyrażają zgodę na poddanie się wszelkim zasadom bezpieczeństwa oraz rygorom
sanitarnym obowiązującym na terenie MOSiR mającym na celu zapobieżenie
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 opisanych w zasadach korzystania z Hali
Sportowej MOSiR.
- wyrażają zgodę na nadzór przestrzegania przeze mnie zasad i rygorów, o których mowa
w pkt 2 przez MOSiR.
- przyjmują do wiadomości, że w momencie pojawienia się objawów mogących budzić
podejrzenie COVID-19, jestem zobowiązana/ny bezzwłocznie opuścić teren MOSiR lub udać
się do tymczasowej izolatki znajdującej się na parterze Hali Sportowej, organizator
powinien zawiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną i oczekiwać na dalsze wskazówki.
- przyjmuję do wiadomości, że konsekwencją naruszania lub nieprzestrzegania zasad
i rygorów określonych w pkt 2 i 3 będzie usunięcie z terenu MOSiR.
Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dotyczącą wirusa SARS-CoV-2 zaleca się,
aby podczas przebywania w budynkach i na terenach pozostających w administrowaniu
MOSiR:
- unikać podawania rąk na powitanie,
- nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu (nie pocierać!),
- zachować bezpieczną odległość 1,5m. od innych osób,
- jeśli to możliwe – unikać rozmów blisko „twarzą w twarz”,
- regularnie i dokładne myć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować je środkiem na bazie
alkoholu,
- stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu – podczas kichania i kaszlu należy
zakryć usta oraz nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem należy jak najszybciej wyrzucić
chusteczkę do zamkniętego kosza, umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je
środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust oraz nosa podczas kichania i kaszlu

zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej
zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty i powierzchnie lub przenieść wirusa na
dłoniach, np. przy powitaniu osoby,
- preferować komunikację za pośrednictwem środków zdalnej komunikacji,
- unikać zgromadzeń i skupisk większej liczby osób.
-

W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy zgłoszeni na formularzu zgłoszeniowym
oraz posiadające wypełnione oświadczenie udziału w imprezie przygotowane przez
organizatora.

www.mosir.mikolow.eu
facebook.com/MiejskiOsrodekSportuiRekreacjiwMikolowie/

Mikołów,04 Grudzień 2021r.

Formularz zgłoszeniowy
XII Halowy Turniej Piłki Nożnej dla uczniów klas I – III
mikołowskich szkół podstawowych

……………………………………………………………
nazwa drużyny
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Imię i nazwisko

Data ur.

Zgłoszenie się do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu
Opiekun drużyny dostarcza oświadczenia udziału w imprezie podpisane przez prawnego
opiekuna dziecka/uczestnika

…...….………………………………….
Opiekun drużyny
Data………………………………

OŚWIADCZENIE UDZIAŁU W IMPREZIE
XII HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA UCZNIÓW KLAS I – III
MIKOŁOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W DNIU 04.12.2021r.
Imię i nazwisko

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Data urodzenia

Oświadczam, iż zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie obiektu
i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nim zawartym.
Wyrażam zgodę na udział dziecka w imprezie organizowanej w dniu 04.12.2021 r. przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie.
Oświadczam o: braku przeciwwskazań zdrowotnych moich/braku przeciwwskazań zdrowotnych
mojego dziecka do udziału w imprezie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków
oraz za rzeczy pozostawione na obiekcie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku, przez Organizatora
(MOSiR w Mikołowie) w celach związanych z udziałem w ww. wydarzeniach oraz podaniem
wyników do ogólnej wiadomości, jak również w celach promocyjnych i dokumentujących imprezę.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu.
Podpis uczestnika lub w przypadku niepełnoletnich prawnego opiekuna.

……………………………
podpis uczestnika

……………………………….
podpis opiekuna

Data………………………………

OŚWIADCZENIE UDZIAŁU W IMPREZIE
VIII HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA UCZNIÓW KLAS I – III
MIKOŁOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W DNIU 04.12.2021r.
Imię i nazwisko

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Data urodzenia

Oświadczam, iż zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie
obiektu i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nim zawartym.
Wyrażam zgodę na udział dziecka w imprezie organizowanej w dniu 04.12.2021 r. przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie.
Oświadczam o: braku przeciwwskazań zdrowotnych moich/braku przeciwwskazań zdrowotnych
mojego dziecka do udziału w imprezie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków
oraz za rzeczy pozostawione na obiekcie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku, przez Organizatora
(MOSiR w Mikołowie) w celach związanych z udziałem w ww. wydarzeniach oraz podaniem
wyników do ogólnej wiadomości, jak również w celach promocyjnych i dokumentujących imprezę.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu.
Podpis uczestnika lub w przypadku niepełnoletnich prawnego opiekuna.

…………………
podpis uczestnika

……………………………….
podpis opiekuna

