
Regulamin 

Turniej Siatkówki Plażowej (Otwarty) 

„Dni Różana 2017” 

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
1. Cele turnieju siatkówki plażowej: 
- propagowanie, pośród mieszkańców Różana i okolic, siatkówki plażowej jako aktywnego spędzania 
wolnego czasu, 
- stworzenie uczestnikom turnieju warunków do współzawodnictwa i rywalizacji zgodnie z ideą fair 
play. 

2. Organizatorzy: 
- Urząd Gminy w Różanie, 
- Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Mickiewicza 5, 
06-230 Różan, tel./fax 29 7669042 

3. Turniej siatkówki plażowej w ramach „Dni Różana 2017” odbędzie się 16.07.2017 r. 
- boisko do siatkówki plażowej przy hali sportowej ul. Szkolna. Zawody rozpoczną się o godz. 09.00.  

4. Zgłoszenie:   
Zapisy rozpoczynają się od 08.06.2017 r. Imienną kartę uczestnictwa drużyny należy przesłać do dnia 
14.07.2017 r. (godz. 15:00) na adres e-mail fc2012rozan@gmail.com. W tytule należy wpisać nazwę 
danego turnieju. 

5. W turnieju mogą startować wszyscy chętni, którzy: 
- ukończyli 18 rok życia najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnieju, 
- ukończyli 16 rok życia, po przedstawieniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego 
zawodnika na udział w turnieju. (załącznik nr 2) 
 
6. Zawodnicy uczestniczą w turnieju na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym 
zakresie, a za ewentualne wypadki organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.  

7. Drużyna może liczyć max 2 zawodników. 

POSTANOWIENIA REGULAMINOWE  
1. Zawody siatkówki plażowej rozgrywane są zgodnie z „Oficjalnymi Przepisami Gry w Siatkówkę 
Plażową 2009-2012”, wydanymi przez PZPS zgodnymi z międzynarodowymi przepisami gry w 
siatkówkę plażową FIVB. 
  
2. System rozgrywania turnieju zostanie ustalony w zależności od zgłoszonej ilości drużyn przed 
turniejem. 
 
3. Boisko do gry stanowi prostokąt o wymiarach 16 m x 8 m.  

NAGRODY - Dla zwycięzców przewidziane nagrody! 

        
 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zdyskwalifikowania zespołu w przypadku stwierdzenia 
wprowadzenia do gry zawodnika niezgłoszonego uprzednio na formularzu zgłoszeniowym. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłącznej interpretacji oraz do wprowadzania zmian do 
niniejszego regulaminu.  

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki podczas 
rozgrywek. 

4. W sprawach spornych nie objętych niniejszym regulaminem decydują Organizatorzy. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Gminy Różan. 

 

 

Karta uczestnictwa 

 

Lp. Nazwisko i Imię Data urodzenia Podpis 

1.    

2.    

 

Własnoręcznymi  podpisami  oświadczamy,  że  nie  mamy  żadnych  przeciwwskazań   zdrowotnych  do 
Turnieju  PIŁKI  SIATKOWEJ  PLAŻOWEJ  rozgrywanego w ramach  „Dni Różana 2017”, akceptujemy   
i  zobowiązujemy  się  przestrzegać  regulaminu turnieju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Gminy Różan. 

 

Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych  

zawodników uczestniczących   

w turnieju piłki siatkowej plażowej  

Jako rodzic/opiekun prawny zawodnika uczestniczącego w TURNIEJU Piłki SIATKOWEJ PLAŻOWEJ 
rozgrywanego  w  ramach  „Dni  Różana  2017”  w   dniu 16.07.2017r.: oświadczam, że znane są mi warunki 
uczestnictwa oraz zasady jego rozgrywania. Po zapoznaniu się z  nimi  wyrażam  zgodę   na  uczestnictwo  
mojego dziecka/podopiecznego,  który  nie  ma  przeciwwskazań   zdrowotnych  do  udziału w  tego  typu 
imprezie.   

 

Lp. 
Nazwisko i Imię rodzica/opiekuna 

prawnego  Podpis 

1.   

 

 
 


