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Regulamin Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej  

dla Firm i Klubów Sportowych 

na rzecz pokrycia kosztów sportowych wakacji  

dla dzieci z Domu Dziecka w Pacółtowie 

 

  
 

 

 

 

§ 1 

 Przepisy ogólne 
 

1. Organizatorem Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej dla Firm i Klubów Sportowych na rzecz 

pokrycia kosztów wakacji sportowych dla dzieci z Domu Dziecka w Pacółtowie zwanego dalej 

Turniejem jest biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z siedzibą w Wielkich 

Bałówkach 14, 13-306 Kurzętnik. 

2. Współorganizatorem Turnieju jest Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci               

i Młodzieży „Błękitna Mila” oraz Fundacja im. Działyńskich. 

3. Celem Turnieju jest: 

 Popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu, 

 Szerzenie idei zdrowej, sportowej rywalizacji,  

 Wsparcie mieszkańców Domu Dziecka w Pacółtowie. 

4. Komunikaty oraz informacje dotyczące Turnieju publikowane będą na stronie internetowej 

www.lgdziemialubawska.pl  

5. Turniej odbędzie się 8 czerwca 2019 r. od godz. 15:00.  

6. Wszelkie pytania należy kierować na adres: jcabaj@lgdziemialubawska.pl lub bezpośrednio do 

pracownika biura LGD zajmującego się projektem – Pani Joanny Cabaj w siedzibie 

Stowarzyszenia.  

§ 2  

Przepisy dotyczące Turnieju 

 

1. Uczestnikami Turnieju mogą zostać 6-osobowe drużyny (5 zawodników w polu + 1 bramkarz) 

reprezentujące lokalne firmy lub kluby sportowe.  

2. Członkami drużyn uczestniczących w Turnieju mogą być osoby, które ukończyły 18 r. ż. 

3.  Jeden zawodnik może być członkiem wyłącznie jednej drużyny. 

4. System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn.  

5. Czas trwania jednej rozgrywki nie będzie krótszy niż 10 minut. Może on jednak ulec wydłużeniu 

jeżeli chęć uczestnictwa zgłosi mała ilość drużyn.  

http://www.lgdziemialubawska.pl/
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6. Rozgrywki odbywać się będą zgodnie z zasadą „każdy z każdym”. W przypadku konieczności 

podzielenia rozgrywek na dwa boiska - 2 najlepsze drużyny z każdego boiska będą rywalizowały 

między sobą o miejsca na podium.  

7. Rozpoczęcie oraz rozgrywki odbywać się będą na Orliku w Bratianie. W sytuacji dużej liczby 

zgłoszonych drużyn rozgrywki odbywać się będą na dwóch boiskach. Zakończenie oraz rozdanie 

nagród odbędzie się na terenie Domu Dziecka w Pacółtowie.  

8. Organizator zapewnia uczestnikom wodę, ciepły posiłek na zakończenie Turnieju oraz pomoc 

medyczną w czasie jego trwania.  

 

§ 3 

Zgłoszenie udziału w konkursie 

 

1. Aby zostać uczestnikiem Turnieju należy dokonać zgłoszenia drużyn poprzez złożenie karty 

zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu. 

2. Drużyny zobowiązane są do uiszczenia wpisowego w kwocie min. 500 zł.  

3. Wpisowe należy wpłacać osobiście w Biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. 

4. Administratorem danych podanych w karcie zgłoszeniowej jest wyłącznie Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania Ziemia Lubawska, ul. Sienkiewicza 2, 13-306 Kurzętnik. 

5. Inspektorem ochrony danych jest Pani Anna Krajnik, e-mail: biuro@lgdziemialubawska.pl,  

tel. 514-154-474 

6.  Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od 8.05.2019 r. do 31.05.2019 r. 

7. Organizator nie ponosi winy za nieprawidłowe informacje podane przez Uczestników,                                    

w szczególności za dane osobowe uniemożliwiające skontaktowanie się z Uczestnikami czy 

uniemożliwiające wręczenie nagrody.  

8. Złożenie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu. 

 

§ 4 

Sędziowie i sposób oceny 

 

1. Do przeprowadzenia rozgrywek wyznaczony zostanie sędzia/sędziowie (ich ilość zależna będzie od 

liczby zgłoszonych drużyn). 

2. Sędzia/sędziowie odpowiadać będą za obiektywne poprowadzenie Turnieju oraz sprawiedliwe 

wyłonienie zwycięzców. 

3. Rozstrzygnięciom sędziowskim podlegają również przewinienia dokonywane podczas chwilowej 

przerwy w grze oraz gdy piłka jest poza grą. 

4. Kary, wydalenia z gry, żółte i czerwone kartki nakłada sędzia, zgodnie z ogólnie obowiązującymi 

zasadami gry w piłkę nożną. 

5. Za zwycięstwo w turnieju drużyna otrzymuje 3 punkty. 

6. Za zakończenie rozgrywki remisem drużyny otrzymują po 1 punkcie. 

7. W sytuacji otrzymania tej samej liczby punktów przez więcej niż jedną drużynę o zajętym miejscu 

mailto:biuro@lgdziemialubawska.pl


                                    

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA LUBAWSKA 
ul. Wybudowanie 4, 13-306 Kurzętnik 

Biuro: ul. Sienkiewicza 2, 13- 306 Kurzętnik 
tel/faks: (56) 491 8163 

www.lgdziemialubawska.pl 

zadecyduje kolejno: 

 bilans bramkowy, 

  rzuty karne. 

§ 5 

Nagrody 

 

1. Nagrody zostaną przyznane dla 3 najlepszych drużyn. 

2. Wyróżnieni zostaną także zawodnicy okrzyknięci mianem: 

 Najlepszego bramkarza,  

 Króla strzelców,  

 Najskuteczniejszego obrońcy,  

 Najszybszego atakującego.  

3. Organizator Turnieju zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, wizerunku 

Uczestników i informacji zwycięzcach Turnieju oraz umieszczanie tych informacji w Internecie. 

4. Organizator przewiduje następujące nagrody: 

 za zajęcie I miejsca – Puchar + nagroda rzeczowa 

 za zajęcie II miejsca – Puchar + nagroda rzeczowa 

 za zajęcie III miejsca – Puchar + nagroda rzeczowa 

 Indywidualne wyróżnienia – Puchar + nagroda rzeczowa 

 

ZYSKI Z TURNIEJU PRZEKAZANE BĘDĄ DYREKCJI DOMU DZIECKA W PACÓŁTOWIE 

NA RZECZ ORGANIZACJI SPORTOWYCH WAKACJI  

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAMIESZKUJĄCYCH PLACÓWKĘ! 


