
REGULAMIN IV CHARYTATYWNEGO TURNIEJU 
W SIATKONOGĘ 

I.ORGANIZATOR: 

- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kraśniku, 
23-204 Kraśnik ul.  Ks. J. Popiełuszki 1,

II. TERMIN I MIEJSCE: 

- 18.12.2020 r. (sobota) godz. 9.00 - hala im. Arkadiusza Gołasia w Kraśniku, 
ul. Ks. J. Popiełuszki 1 

III. CELE TURNIEJU: 

1. Akcja charytatywna skierowana do dzieci z Domu Dziecka w Kraśniku i 14 letniego Oliwiera oraz 
wsparcie finansowe na protezę nogi dla rodzica uczniów SP 5.Popularyzacja siatkonogi jako formy 
rekreacji ruchowej. 

2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii.

3. Pobudzenie aktywności sportowej wśród mieszkańców miasta. 

4. Promocja zdrowego stylu życia poprzez sport. 

5. Integracja społeczności sportowej.

6. Rozpowszechnianie zasad Fair Play.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni urodzeni w roku 2006 i starsi. 

2. Drużyna składa się z 3 zawodników bez podziału na płeć. Dopuszcza się w drużynie jednego zawodnika 
(czwartego) rezerwowego. 

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi podpisaną kartę zgłoszenia 
z podaniem imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresem oraz własnoręcznym podpisem (załącznik nr 1 do 
regulaminu). 

4. W przypadku udziału osób niepełnoletnich uczestnicy zobowiązani są dostarczyć organizatorowi pisemną 
zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na udział w turnieju (załącznik nr 2 do regulaminu). 

5. W przypadku niedostarczenia karty zgłoszenia lub zgody rodziców, drużyna nie zostanie dopuszczona do 
turnieju. 

6. Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oraz przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne
z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu turnieju. 

7. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do turnieju jest posiadanie stroju sportowego w tym obuwia 
przystosowanego do gry w hali.

8. Turniej odbywa się bez udziału publiczności.

9. Zawodnicy zobowiązują się do stosowania wszelkich norm i zasad obowiązujących w kraju podczas 
pandemii COVID.

V. ZASADY GRY I SYSTEM ROZGRYWEK: 

1. W fazie zasadniczej turnieju drużyny rywalizować będą w 3 grupach.

2. W grupach obowiązuje system gry „każdy z każdym”. 

3. Po zakończeniu fazy zasadniczej, rozegrana zostanie faza play-off. 



4. Każda zawodnik wpłaca minimum 60 zł za udział w Turnieju (całkowita suma w formie prezentów zostanie 
przekazana dla dzieci z Domu Dziecka i na rehabilitację dla Oliwiera oraz na wsparcie finansowe na protezę 
nogi dla rodzica uczniów SP 5).

5. Termin zgłoszeń drużyn i wpłat do dnia 18 grudnia, bądź do wyczerpania wolnych miejsc. 

6. Wymiary boiska do siatkonogi: 9 x 18 m. 

7. Boisko jest podzielone na dwie połowy przez siatkę (wysokość 110 cm +/- 5 cm) 

8. Sposób serwowania – z podłoża ze stojącej piłki za linii końcowej.

9. Drużyna (zawodnik), który zwycięży losowanie ma prawo do decyzji o wyborze rozpoczęcia gry lub strony 
boiska. 

10.Serwis jest wykonywany z za linii końcowej boiska i nie ma obowiązku przyjęcia piłki z powietrza (piłka 
może odbić się od podłoża). 

11.Jeżeli przy serwisie piłka dotknie taśmy serwis jest prawidłowy.

12.Nie można przebić pierwszej piłki po serwisie (najwcześniej przy drugim kontakcie). 

13.Zawodnik ma prawo odbijać piłkę każdą częścią ciała (za wyjątkiem rąk). 

14.Maksymalna liczba odbić piłki od podłoża w trakcie jednej akcji wynosi 1 (wyłącznie w polu gry). 

15.Maksymalna ilość kontaktów zawodników z piłką w trakcie jednej akcji wynosi 3. 

16.Zawodnik nie ma prawa dotykać piłki w jednej akcji więcej niż raz z rzędu. 

17.Dotknięcie siatki w czasie gry powoduje przyznanie punktu przeciwnikowi. 

18.Zespół zdobywa punkt po udanym umieszczeniu piłki w boisku po stronie przeciwnika, lub niewłaściwym 
zagraniu przeciwnika.

VI. PUNKTACJA:

1. Obowiązuje punktacja: 1 pkt za jeden wygrany set, gramy do dwóch wygranych setów. Set do 15 pkt lub 
przewagi dwupunktowej.

2. O kolejności drużyn w grupie decydują odpowiednio: a) większa ilość zdobytych punktów, b) wynik meczu 
bezpośredniego między zainteresowanymi drużynami. c) lepsza różnica małych punktów, 

3. Przy zastosowaniu pucharowego systemu rozgrywek o awansie do następnej rundy decyduje zwycięstwo. 

VII. ZGŁOSZENIA: 

1. Zgłoszenia zawodników przyjmowane będą 18 grudnia 2021 r. (lub do wyczerpania wolnych miejsc) do 
Daniela Szewca, Jarosława Gąszczyka, Pawła Bielenia.

2. Zgłoszenia zawodników  przyjmowane są na formularzu (karta zgłoszeniowa) stanowiącym zał. nr 1 lub nr 
2 do niniejszego regulaminu. 

3. Wszelkie informacje dotyczące turnieju oraz regulamin wraz z załącznikami dostępne są na stronie 
internetowej SP 5 - http://www.psp5krasnik.szkolnastrona.pl/, krasnik24.pl i u organizatorów D. Szewc, J. 
Gąszczyk, P. Bieleń.

VIII. NAGRODY: 

- Puchary dla drużyn za miejsca  I-IV, nagroda MVP turnieju oraz dyplomy dla VIII pierwszych drużyn.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. W turnieju mogą brać udział osoby bez jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach 
sportowych. 

http://www.psp5krasnik.szkolnastrona.pl/


2. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest dopełnienie wszystkich formalności w biurze, 
w tym akceptacja regulaminu przez złożenie własnoręcznego podpisu na karcie zgłoszenia. 

3. Uczestnicy turnieju biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Przekazanie organizatorowi karty 
zgłoszenia z własnoręcznym podpisem oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień 
ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w turnieju w tym zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia 
obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci) i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. 

4. Organizator nie zapewnia opieki medycznej podczas turnieju.

5. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie. 

7. Poprzez zgłoszenie się do udziału w turnieju, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie  na łamach strony 
internetowej i w informacjach medialnych przez Organizatora wizerunku uczestnika, oraz imienia i nazwiska 
uczestnika. 

8. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu "karta zgłoszenia" w 
związku uczestnictwem w turnieju organizowanym przez SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ nr 5 w Kraśniku 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z póżn. zm.) oraz 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

9. Jednocześnie uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż: a) administratorem danych osobowych 
uczestnika turnieju jest SZKOŁA PODSTAWOWA nr 5 w Kraśniku, b) dane będą przetwarzane wyłącznie w 
celach związanych z organizacją turnieju. c) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, d) 
przysługuje uczestnikowi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania e) podanie danych 
osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w turnieju. 

10. We wszystkich sprawach spornych wynikłych podczas trwania turnieju a nie ujętych 
w niniejszym regulaminie decyduje organizator. 

11.Za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada, 

12.Wszyscy uczestnicy turnieju startują na własna odpowiedzialność. 

13.Wszelkich  informacji związanych z organizacją IV CHARYTATYWNEGO TURNIEJU 
W SIATKONOGĘ udziela Daniel Szewc szewcdaniel@wp.pl, Jarosław Gąszczyk.  

Opracował: 

Daniel Szewc

mailto:szewcdaniel@wp.pl


Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia osoby pełnoletniej

Karta zgłoszenia                                    miejsce: Kraśnik                                data: 18.12.2021r.

IV CHARYTATYWNY TURNIEJ W SIATKONOGĘ

Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na udział w turnieju siatkonogi organizowanym przez SP 5 w 
Kraśniku dnia 18.12.2021 r. i nie ma jakichkolwiek przeciwskazań zdrowotnych do wzięcia w nim udziału. 
Przyjmuję do wiadomości, iż udział w wyżej wymienionych zawodach sportowych wiąże się z zajęciami 
sportowymi i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami odniesienia obrażeń ciała i urazów 
fizycznych. Jednocześnie oświadczam, że startuję w zawodach na własną odpowiedzialność, zapoznałem się z 
regulaminem i akceptuję jego postanowienia. W razie wypadku i uszerbku na zdrowiu nie będę miał 
jakichkolwiek roszczeń wobec SP 5. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i udostępnienie mojego wizerunku 
oraz przetwarzanie moich danych osobowych w związku z uczestnictwem w turnieju.

…………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, czytelny podpis, data urodzenia)

Kraśnik dn. …………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 2 – Karta zgłoszenia osoby niepełnoletniej – zgoda rodzica lub opiekuna prawnego

Karta zgłoszenia                                    miejsce: Kraśnik                                data: 18.12.2021r.

III CHARYTATYWNY TURNIEJ W SIATKONOGĘ

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki………………………………………………… data urodzenia 
…………………………….w wyżej wymienionym turnieju. Oświadczam, że stan zdrowia pozwala na udział 
w turnieju siatkonogi organizowanym przez SP 5 w Kraśniku dnia 18.12.2021 r. i nie ma jakichkolwiek 
przeciwskazań zdrowotnych do wzięcia w nim udziału przez moje dziecko. Przyjmuję do wiadomości, iż 
udział w wyżej wymienionych zawodach sportowych wiąże się z zajęciami sportowymi i pociąga za sobą 
naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. Informuję, że 
zapoznałem/am się z regulaminem i akceptuję jego postanowienia. W razie wypadku i uszerbku na zdrowiu nie
będę miał/a jakichkolwiek roszczeń wobec SP 5. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i udostępnienie wizerunku 
mojego dziecka oraz przetwarzanie naszych danych osobowych w związku z uczestnictwem w turnieju.

…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego,  czytelny podpis)

Kraśnik dn. …………………………


