
   
 

Regulamin Turnieju „Paka dla Uczniaka 2021” 

1. Organizatorem Turnieju jest Stowarzyszenie EZG, ul. Długa 15 w Zgierzu.  

2. Celem Turnieju jest popularyzacja sportowego trybu życia, integracja społeczna mieszkańców i mieszkanek 

Zgierza oraz wsparcie rozwoju aktywnej i utalentowanej młodzieży ze Zgierza. 

3. Turniej składać się będzie z 3 równolegle rozgrywanych zawodów: w piłkę nożną, siatkówkę plażową oraz 

koszykówkę. 

4. Miejscem rozgrywek są boiska do piłki nożnej, siatkówki plażowej i koszykówki na terenie Ośrodka 

Wypoczynkowego MALINKA w Zgierzu. 

5. Turniej odbędzie się w sobotę 4 września 2021 r. w godz. 14.00 – 18.00. 

6. Startować w poszczególnych zawodach mogą drużyny liczące: 

• piłka nożna – od 7 do 9 zawodników (na boisku: 5+bramkarz; od 1 do 3 rezerwowych); 

• siatkówka - od 6 do 8 zawodników (na boisku: 5 zawodników; od 1 do 3 rezerwowych); 

• koszykówka - od 4 do 6 zawodników. (na boisku: 3 zawodników; od 1 do 3 rezerwowych). 

7. Czas gry wynosi: 

• piłka nożna – 2 x 10 minut;  

• siatkówka – do 2 wygranych setów po 21 zwycięskich punktów; 

• koszykówka – 2 x 10 minut. 

8. Warunkiem udziału w Turnieju jest zgłoszenie drużyn wraz ze składem poprzez formularz 

(www.ezg.info.pl/pakadlauczniaka ; https://forms.office.com/r/Nu74Auv9m4 ) oraz opłacenie wpisowego w 

kwocie 25 zł od zawodnika. Wpłaty zbiorczej za drużynę dokonuje jej kapitan na rachunek bankowy 

Stowarzyszenia EZG nr 52 2030 0045 1110 0000 0222 2700 (z dopiskiem PAKA DLA UCZNIAKA) najpóźniej do 

31 sierpnia 2021 r. 

9. Każdy zawodnik może grać tylko w jednych zawodach (dyscyplinie) podczas trwania Turnieju.  

10. W Turnieju mogą wziąć udział osoby powyżej 16. roku życia. Zawodnicy poniżej 18 lat mogą przystąpić do 

rozgrywek za okazaniem pisemnej zgody rodzica.  

11. W sytuacji losowej możliwa jest wymiana zawodnika lub dodanie nowych zawodników przy zachowaniu 

maksymalnego limitu najpóźniej w dniu Turnieju (wraz z wpisowym). 

12. Maksymalna liczba drużyn w zawodach wynosi 8. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 

13. Sposób rozgrywania zawodów zostanie ogłoszony najpóźniej w dniu Turnieju w zależności od liczby 

zgłoszonych drużyn. Losowanie grup/meczów odbędzie się bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów z 

udziałem kapitanów zespołów. 

14. Drużyny rozgrywają mecze we własnych strojach w możliwie jednolitych barwach. Organizator udostępnia 

plastrony potrzebne do odróżnienia drużyn w trakcie meczu. 

15. Podczas zawodów obowiązują reguły zgodne z przepisami gry w poszczególnych dyscyplinach. Sytuacje 

sporne rozstrzygają sędziowie. 

16. Zmiany na boisku mogą mieć miejsce w nieograniczonej liczbie podczas meczu i są dokonywane w trakcie 

przerw w grze. 

17. Za poważne wykroczenia i niesportowe zachowanie sędzia może przyznać zawodnikowi karę usunięcia z 

boiska na 2 minuty, wykluczenia z gry do końca meczu lub dyskwalifikację z całego Turnieju.  

18. Zwycięzcy zawodów otrzymają pamiątkowe medale, a wszyscy uczestnicy - dyplomy i gadżety.  

19. Organizator zapewnia wodę oraz posiłek dla uczestników Turnieju. 

20. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW dla zawodników. W turnieju zawodnicy biorą udział po 

podpisaniu oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych (w tym COVID-19) do wzięcia udziału w 

turnieju.  

21. Przystąpienie drużyn do Turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu oraz zgody na 

przetwarzanie danych osobowych osób wymienionych w zgłoszeniu zgodnie z Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) przez Stowarzyszenie EZG.  

22. Interpretacja powyższego Regulaminu oraz wynikłe sprawy sporne rozstrzyga Organizator, a jego decyzja 

jest ostateczna.  

23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w sytuacji losowej. 

http://www.ezg.info.pl/pakadlauczniaka
https://forms.office.com/r/Nu74Auv9m4

