27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
„POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE”

Gramy dla dzieci małych i bez focha - na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 13 stycznia 2019 roku. Jego celem
będzie zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są
to placówki z oddziałami II oraz III stopnia referencyjności, czyli takie, które mogą dokonać
specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom. W
Polsce funkcjonuje dziś blisko 50 takich szpitali. Swoim zasięgiem obejmują one teren całego
kraju. W placówkach tego rodzaju szczególnie ważne jest nowoczesne, spełniające najwyższe
standardy wyposażenie, które daje lekarzom i personelowi medycznemu jak najlepsze
możliwości diagnozy i leczenia najtrudniejszych przypadków.
Turniej Mini Piłki Nożnej 2x2
„POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE”

TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU: 13 stycznia 2019
Hala Milenium ( szklane boksy)
78-100 Kołobrzeg ul. Łopuskiego 38

Celem organizacji turnieju jest zbiórka pieniędzy na cele 27 Finału WOŚP
Cały dochód z wpisowego oraz ze sprzedaży losów w całości przekazany
zostanie 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Ramy turnieju - 13.01 (niedziela) 2019
boiska udostępnione będą od godz. 9,30
godz. 9.40 – 9.55 weryfikacja zawodników do turnieju
godz. 10.00 – rozpoczęcie turnieju w I kategorii (2011 i młodsi)
godz. 12.10 – 11.25 weryfikacja zawodników do turnieju
godz. 12.30 – rozpoczęcie turnieju w II kategorii (2013 i młodsi)
godz. 14.40 – 14.55 weryfikacja zawodników do turnieju
godz. 15.00 – rozpoczęcie turnieju w II kategorii (16+)
godz. 17.30 – losowanie nagród na Hali Milenium – godzina może ulec zmianie
TERMIN ZGŁOSZEŃ:
Termin zgłoszeń mija w dniu:11.01.2019 (piątek) o godz. 22,00.
W zgłoszeniu należy podać nazwę drużyny oraz imiona i nazwiska członków
drużyny.
Osoby nieletnie powinny być na turnieju pod opieką osoby dorosłej lub posiadać
zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach.
Zgłoszenia można nadsyłać wcześnie e-mailem na adres:
m.kabacinski@mosir.kolobrzeg.pl lub sms pod numer 608 331 363
KATEGORIE:
I.
rocznik 2011 i młodsi
II.
rocznik 2013 i młodsi
III.
rocznik 2002 i starsi
SYSTEM ROZGRYWEK i CZAS GRY:

- zostanie ustalony przez organizatora po zamknięciu listy zgłoszeń i będzie
zapewniał drużynie rozegranie minimum dwóch gier w każdej
INNE: - Organizator zapewnia ciepły napój (kawa, herbata), ciasto, ciepły posiłek,
wodę mineralna do wyczerpania zasobów.
NAGRODY:
 za miejsca 1-3 medale i dyplomy,

OPŁATA STARTOWA:
 10,00 PLN od osoby
 Opłatę startową należy dokonać u organizatora w trakcie turnieju.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność,
 uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
 organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przykre zdarzenia
losowe, powstałe w drodze na zawody, na zawodach i w trakcie powrotu z
zawodów,
 organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki,
 uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku na
zdjęciach i filmach dokumentujących przebieg imprezy, które mogą zostać
zamieszczone na stronach internetowych patronów medialnych, sponsorów,
partnerów, patronów i organizatorów turnieju.
 obowiązkowy jest strój zamienny sportowy dedykowany do gry na halach
sportowych (buty, spodenki, koszulka),
 organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu oraz do
wprowadzania zmian, które zostaną podane do wiadomości w dniu zawodów.
Kontakt: Mirosław Kabacińskie - mail: m.kabacinski@mosir.kolobrzeg.pl
Tel. Kom 608 331 363

