
REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 

O PUCHAR BURMISTRZA GONIĄDZA 

PLAŻA MIEJSKA W GONIĄDZU, 22 CZERWCA 2019 R. 

 
Nazwa turnieju: 

Turniej siatkówki plażowej o Puchar Burmistrza Goniądza. 

Organizator: 

Urząd Miejski w Goniądzu. 

Charakter turnieju: 

• turniej ma charakter rekreacyjny, 

• turniej ma charakter OPEN (mogą brać w nim udział drużyny dwuosobowe żeńskie, 

męskie oraz damsko – męskie), 

• system rozgrywek uzależniony będzie od liczby zgłoszonych do turnieju drużyn i ustalony 

zostanie w dniu turnieju przez Organizatora. 

Wiek zawodników: 

W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia. 

Warunki uczestnictwa w turnieju: 

• zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność, 

• zawodnicy biorący udział w turnieju muszą posiadać odpowiedni strój sportowy 

do uprawiania piłki siatkowej plażowej, 

• Organizator zapewnia kadrę sędziowską, 

• zawodnicy biorący udział w turnieju nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu 

i narkotyków, 

• obowiązują przepisy Polskiego Związku Piłki Siatkowej Plażowej, 

• sprawy sporne rozstrzyga Organizator w dniu imprezy, 

• zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb 

wewnętrznych Organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach 

informacyjnych i promocyjnych, 

• niesportowe zachowanie (bójka, zamiar uderzenia, uderzenie, niekulturalne wyzwiska, 

itp.) będzie skutkowało usunięciem zawodnika z turnieju, 

• uczestnictwo w turnieju jest nieodpłatne. 

Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego 

Regulaminu. 

Termin turnieju i zapisów: 

Turniej odbędzie się w dniu 22.06.2019 roku w godzinach 12.00-17.00 na plaży miejskiej 

w Goniądzu. 

Zapisy do turnieju przyjmowane są przez Paulinę Pisanko, Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu, 

ul. Stary Rynek 23, tel. 85 738 00 21 wew. 17, e-mail: paulina.pisanko@goniadz.pl , do dnia 

21.06.2019 r. do godz. 14:00 lub w dniu imprezy na plaży miejskiej w Goniądzu w godz.  

11:00-12:00. 

Nagrody: 

Zwycięska drużyna otrzyma puchary, a uczestnicy turnieju pamiątkowe medale. Wręczenie 

nagród nastąpi bezpośrednio po zakończeniu rozgrywek turniejowych i wyłonieniu 

zwycięskich zespołów. 

Postanowienia końcowe: 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu turnieju.  

mailto:paulina.pisanko@goniadz.pl

