
CHARYTATYWNY TURNIEJ  

O PUCHAR WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE  

W PIŁCE NOŻNEJ  

„GRAMY DLA MONIKI” 
 

 

 

Regulamin 
I. CEL 

1. Zbiórka pieniędzy na rzecz rodziny poszkodowanej w pożarze  

2. Upowszechnianie i promocja piłki nożnej  w naszej gminie, 

3. Integracja sołectw z terenu Gminy Poświętne, 

4. Walka w duchu fair-play, 

5. Aktywne spędzanie wolnego czasu, 

II. ORGANIZATOR/PATRONAT HONOROWY 

1. Wójt Gminy Poświętne, 

2. GKRPA przy UG Poświętne, 

3. ZSP w Międzylesiu 

4. Rada Rodziców ZSP w Międzylesiu,  

III.  TERMIN I MIEJSCE  

1. Turniej odbędzie się 3 kwietnia 2022r. na nowopowstałym boisku wielofunkcyjnym 

w ZSP w Międzylesiu (Międzyleś 12A 05-326 Poświętne).                                                                                               

IV.  WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Turniej skierowany jest głównie do mieszkańców Gminy Poświętne, którzy 

ukończyli 15 r. ż. (mieszkańcy zameldowani lub stale zamieszkujący na terenie 

naszej gminy oraz osoby pracujące na terenie gminy Poświętne) oraz mieszkańców 

parafii Franciszków.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo wybory drużyn do udziału w turnieju! 

3. Podstawą uczestnictwa w turnieju jest zgłoszenie drużyny z oznaczonym składem, 

miejscem zamieszkania. 

4. Termin składania zgłoszeń upływa 30.03.2022r. o godzinie 15:30. Po upływie tego 

terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

5. Uczestnik rozgrywek musi podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań do 

udziału w rozgrywkach piłki nożnej (załącznik nr 2 do Regulaminu). 

6. Niepełnoletni uczestnik zawodów musi posiadać pisemną zgodę rodziców na udział 

w zawodach (załącznik nr 3 do Regulaminu) 

7. Drużyna musi posiadać kapitana, który będzie reprezentował drużynę w sprawach 

organizacyjnych oraz wyjaśniał wszelkie sprawy sporne podczas rozgrywek, 



8. Każda drużyna musi posiadać swoją nazwę (nazwa + miejscowość, którą 

reprezentuje lub nazwa instytucji kogo się reprezentuje) 

9. Zgłoszenia uczestnictwa (załącznik nr. 1 do Regulaminu) będą przyjmowane 

elektronicznie: sekretariat@ugposwietne.pl 

10. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania Regulaminu 

i przepisów gry w turnieju.   

11. Drużyny zobowiązane są do uiszczenia wpisowego w kwocie min. 240 zł na cel 

charytatywny, z przeznaczeniem na rzecz rodziny poszkodowanej w pożarze. 

12. Zawodnik pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będzie 

dopuszczony do meczu!    

13. Za zachowanie niegodne sportowca (przekleństwa, aroganckie zachowanie) 

sędzia zawodów ma prawo usunąć zawodnika z boiska! 

V. DRUŻYNY 

1. Drużyna może liczyć maksymalnie 8 zawodników. 

2. Na boisku grają 5 – osobowe drużyny (4 zawodników w polu + bramkarz),  ilość 

zmian nieograniczona. 

3. Obowiązuje jednolity strój sportowy dla drużyny. 

4. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji  

z turnieju lub walkower.  

VI. SYSTEM ROZGRYWEK 

1. System rozgrywania meczów jest zależny od ilości drużyn biorących udział w turnieju 

i zostanie ustalony po zakończeniu terminu zgłoszeń. 

2. Drużyny rywalizują systemem grupowym (w zależności od ilości zgłoszonych drużyn) 

3. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 pkt, za remis 1 pkt, za przegraną 0 pkt. 

4. O kolejności miejsc decyduje: 

• Większa ilość zdobytych punktów, 

• Wynik bezpośredniego spotkania, 

• Lepszy bilans bramkowy, 

• Więcej strzelonych bramek, 

• Przy dalszym braku rozstrzygnięcia rzuty karne między zainteresowanymi 

drużynami, 

• Rzuty karne, po 3 zawodników, 

• Półfinały rozgrywają zwycięzcy grup aż do rozstrzygnięcia (w przypadku remisu, 

rzuty karne).  

• Wygrane drużyny z tych meczy grają o 1 miejsce, przegrane o 3. 

5. Mecz o 3 miejsce oraz o 1 gra się aż do rozstrzygnięcia.                                              

VII. NAGRODY 

1. Puchary i medale dla trzech najlepszych drużyn, 

2. Nagrody indywidualne: najlepszy bramkarz, najlepszy strzelec i najlepszy 

zawodnik, 

3. Pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników zawodów. 

 

 

 
 



VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Za nieprzestrzeganie Regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji 

z turnieju lub walkower. Karę orzeka organizator. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób 

chorych i wynikających z tego powodu wypadków oraz za skutki wypadków przed, 

po i w czasie gry. 

3. Każda drużyna jest odpowiedzialna za ubezpieczenie swojego zawodnika od NNW 

(następstw nieszczęśliwych wypadków) i OC (odpowiedzialności cywilnej). Każdy 

zawodnik powinien ubezpieczyć się indywidualnie. Zawodnik bez ubezpieczenia 

zostanie dopuszczony do gry, ale wówczas organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione lub wyrządzone przez 

zawodnika. 

4. Za rzeczy zagubione podczas turnieju organizator nie odpowiada. 

5. Podczas gry zabrania się noszenia zegarków. Zawodnik grający w okularach, 

łańcuszkach i innych ozdobach uczestniczy w meczach na własną 

odpowiedzialność. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który 

spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność 

prawna spada na osoby uczestniczące w zdarzeniu. 

6. Po zakończeniu spotkania wszelkie wnioski i protesty drużyn nie będą 

weryfikowane.  

7. O wszelkich sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów oraz 

organizator. 

8. Sędzia zawsze ma rację. Decyzje sędziego są ostateczne i niepodważalne! 

9. Organizator zastrzega, że w sytuacji ekstremalnej MA PRAWO do własnej 

interpretacji zaistniałego zdarzenia, włącznie za zmianą regulaminu (za „sytuacje 

ekstremalną” uważa się sytuację sporną, której regulamin nie uwzględnił). 

10. Udział w Turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację 

wizerunku Uczestnika. 

11. Zabrania się spożywania posiłków na terenie boiska sportowego. 

12. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator 

turnieju. 

 

Zgłoszenia drużyn należy dokonać w terminie do dnia 

30.03.2022r. drogą mailową na adres sekretariat@ugposwietne.pl 

lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Poświętne,  

ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne 

 

Osoby do kontaktu/pytania: 

515 755 765 – Sebastian,  

604 893 945 – Zbyszek 

 
 

mailto:sekretariat@ugposwietne.pl


                                                                                                                                                     

                                                                                                    (załącznik nr 1 do Regulaminu) 

ZGŁOSZENIE 
 

II CHARYTATYWNY TURNIEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY 

POŚWIĘTNE 2022r 

 

……………………………………………………. 
NAZWA DRUŻYNY 

Lp. Imię i nazwisko 

zawodnika 

Data 

urodzenia 

Miejsce 

zamieszkanie 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

 

 

 

Potwierdzam, że wyżej wymienieni zawodnicy nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do 

udziału w turnieju piłki nożnej. 

 

 

                                                                       Kapitan drużyny 

                                                                                               

…………...……………………………… 
                                                                                                     Imię i nazwisko 

 

………………………………………………. 
 Telefon 



                                                                                                                                                          .                                                                                                                        

(załącznik nr 2 do Regulaminu) 
 

 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I BRAKU 

PRZECWISKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO UDZIAŁU  

W TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ZAWODNIKA 

  

Imię i nazwisko data urodzenia …………………………………………………………. 

 

      Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że jestem świadoma/y swojego stanu zdrowia  

i nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających mi bezpieczny 

udział we współzawodnictwie sportowym piłki nożnej. Przystępuję do rozgrywek na 

własną odpowiedzialność. 

 

      Zapoznałem się z Regulaminem Rozgrywek i zobowiązuje się go przestrzegać. 

Przyjmuję do wiadomości, że Organizator Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej  

o Puchar Wójta Gminy Poświętne nie ponosi odpowiedzialności za odniesione przeze 

mnie w rozgrywkach kontuzje i uszczerbki na zdrowiu, jak również za ewentualny, 

negatywny wpływ mojego udziału w rozgrywkach piłkarskich na stan mojego zdrowia. 

 

      Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku w mediach społecznościowych 

oraz na stronie www.gminaposwietne.pl 

 

 

 

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

               data                                                                     czytelny podpis zawodnika 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(Załącznik nr 3 do Regulaminu) 

 

Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka 

(od lat 15) w turnieju piłki nożnej. 
 

Oświadczenie 

 
    Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na udział syna/córki............................................... 
                                                                                                   Imię i nazwisko, data urodzenia 
w Charytatywnym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Poświętne w dniu 

03.04.2022r., który odbędzie się na w miejscowości Międzyleś. 

 

     Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych na udział 

w turnieju. Zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpiecznego dotarcia i powrotu na 

i z miejsca rozgrywek. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych 

zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. W 

razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala.  

 

      Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka w mediach 

społecznościowych oraz na stronie www.gminaposwietne.pl 

 

 

 

 

 

........................         ..........................................                             ………………………. 
Data                             Telefon rodzica/opiekuna                                    Podpis rodzica/opiekuna 


