Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Elblągu

FERIE 2017
REGULAMIN TURNIEJU WODNYCH CZWÓREK
SIATKARSKICH
I.Organizator
● Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu
II.Termin i miejsce rozgrywek
● 26.01; 31.01; 02.02.2017, godzina 10:00
Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” w Elblągu, ul. Moniuszki 25
III.Kategorie wiekowe
Turniej odbędzie się w następujących kategoriach:
● Szkoły podstawowe
● Szkoły gimnazjalne
(w przypadku małej ilości drużyn, kategorie mogą być łączone).
IV.Uczestnictwo
● Uczestnicy muszą potwierdzić status ucznia szkoły podstawowej bądź gimnazjum
(legitymacja szkolna).
● Zespoły biorące udział w zawodach muszą być pod opieką prawnego opiekuna.
● Wszyscy Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu zawodów.
● Zawodnicy są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom
sędziów i Organizatorów zawodów.
V.Sposób przeprowadzenia zawodów
● Drużyna składa się z maksymalnie z 4 zawodników + 1 rezerwowy.
● Mecze rozgrywane będą na połowie niecki do nauki pływania.
● Organizator zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji przepisów PZPS i
Regulaminu zawodów.
● W turnieju mogą brać udział zespoły mieszane tj. dziewczynki i chłopcy.
VI.System rozgrywek
System rozgrywek zostanie ustalony w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.
VII.Zgłoszenia
● Zgłoszenia zespołów do Turnieju dokonuje prawny opiekun w dniu imprezy u
Organizatora zawodów.
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● Kontakt: Dział Organizacji Imprez MOSiR, nr tel. (55) 625-63-06.
● Za kompletne zgłoszenie uważa się dostarecznie do Organizatora listy
zawodników podpisanej przez prawnego opiekuna. Dodatkowo opiekun
zobowiązany jest do podpisania zgody na udział dziecka w zawodach oraz
oświadczenia, że stan zdrowia dziecka pozwala na udział w turnieju.
VIII.Nagrody
● Medale pamiątkowe dla zwycięzców, słodycze dla uczestników.
IX.Postanowienia końcowe
● Zawodnicy biorący udział w turnieju nie płacą wpisowego, ani nie ponoszą innych
opłat związanych z wejściem do Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka”.
● Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian poszczególnych punktów
Regulaminu.
● Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie,
zdrowotnego, OC, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód
jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w imprezie, oraz
nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
● Każdy z Zawodników startując w imprezie w pełni akceptuje Regulamin zawodów i
startuje na własną odpowiedzialność.
● Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.
● Każdy Uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo
podczas obecności na terenie obiektu i kierowanie się zasadą fair play w trakcie
zawodów.
● Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku
Zawodników.
ORGANIZATOR
Dział Organizacji Imprez
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