PLAŻA OPEN DLA KAŻDEGO
2ND CHANCE CUP #TurniejDrugiejSzansy
KOŁOBRZEG 14.08.2021

1. Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu BDB EVENT
2. Współorganizator: UKS OPP POWIAT KOŁOBRZESKI, ZACHODNIOPOMORSKA
FEDERAJA SPORTU, ZACHONIOPOMORSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ
3. Cel: promowanie aktywności ruchowej, popularyzacja siatkówki plażowej,
4. Miejsce: Plaża Milenium – przy kamiennym szańcu
5. Uczestnicy:
MĘŻCZYŹNI
 4 pary regionalne ( województwo zachodniopomorskie ) Jeżeli regionalnych par
będzie więcej to pierwszeństwo będą miały pary, które zagrają w eliminacjach
PLAŻY OPEN ( zgłoszenia poprzez system BEACH PZPS do 9.08.2021 ). Ostateczną
decyzję podejmuje organizator. Zgłoszenia proszę wysyłać mailowo na adres
rszpak89@gmail.com do dnia 10.08.2021 w treści imię i nazwisko uczestników,
numer telefonu, miejscowość. Komunikaty będą publikowane na profilu Plaża
Milenium na Facebooku.
 4 chętne pary, które nie dostaną się do turnieju głównego Plaża Open – w przypadku
większej ilości zainteresowanych par decydować mogą wyniki osiągnięte w
eliminacjach. Możliwe jest również rozegranie meczów eliminacyjnych jeszcze w
piątek. Swoje zainteresowanie należy zgłosić osobiście w piątek tuż po zakończeniu
eliminacji do turnieju głównego. Ostateczną decyzję podejmuje organizator.
KOBIETY
 4 pary regionalne ( województwo zachodniopomorskie ) Jeżeli regionalnych par
będzie więcej to pierwszeństwo będą miały pary, które zagrają w eliminacjach
PLAŻY OPEN. Ostateczną decyzję podejmuje organizator. Zgłoszenia proszę
wysyłać mailowo na adres rszpak89@gmail.com (793920274do dnia 10.08.2021 w
treści imię i nazwisko uczestników, numer telefonu, miejscowość. Komunikaty będą
publikowane na profilu Plaża Milenium na Facebooku.
 4 chętne pary, które nie dostaną się do turnieju głównego Plaża Open – w przypadku
większej ilości zainteresowanych par decydować mogą wyniki osiągnięte w
eliminacjach. Możliwe jest również rozegranie meczów eliminacyjnych jeszcze w
piątek. Swoje zainteresowanie należy zgłosić w piątek tuż po zakończeniu eliminacji
do turnieju głównego. Ostateczną decyzję podejmuje organizator.

6. Termin: 14.08.2021 ( sobota )
7. SYSTEM: System brazylijski na 8 par. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
systemu rozgrywania turnieju.
8. Harmonogram gier:
8:30 Odprawa, weryfikacja zgłoszeń
9:00 Rozpoczęcie gier
9. Przepisy:
Zasady gry zgodnie z przepisami PZPS. Sędziowanie odbywa się na zasadzie :
Przegrana para sędziuje kolejny mecz. Pierwszą kolejkę sędziować będą pary wyznaczone
przez organizatora.
10. Nagrody:
Zwycięska para otrzyma 1 Voucher hotelowy na weekend dla dwóch osób
Nagrody rzeczowe miejsca 1-4
koszulki turniejowe PLAŻA OPEN

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność,
• WARUNKIEM UCZESTNICTWA W TURNIEJU BĘDZIE POSIADANIE
PODPISANEGO OŚWIADCZENIA
• uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
• organizator zapewnia piłki tylko do rozgrywania meczów,
• 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,
• organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu,
• w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje regulamin PZPS
Kontakt: 793920274

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKÓW w związku z udziałem:
PLAŻA OPEN DLA KAŻDEGO #TurniejDrugiejSzansy 14.08.2021
1. ..........................................................................................................(imię i nazwisko )
....................................................................................................... (imię i nazwisko )
Oświadczamy, iż według naszej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni,
poprzedzających złożenie oświadczenia:
1. nie jesteśmy zakażeni/zakażone wirusem SARS-COV-2;
2. nie przebywamy na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
3. nie posiadamy objawów wskazujących na zakażenie wirusem SARS-COV-2;
4. nie posiadamy innych przeciwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju

Oświadczamy, że nie będziemy wnosić i zrzekamy się od organizatora roszczeń w zakresie
poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu w trakcie trwania turnieju. Oświadczamy, że zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883)
wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez MOSiR w Kołobrzegu danych osobowych jak
również wizerunku (zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady), które mogą być wykorzystane w
celach marketingowych. Zapoznaliśmy się z regulaminem i akceptujemy jego warunki

…………………………….
Miejscowość i data

…………………………….
Czytelny podpis
……………………………..
Czytelny podpis

