
REGULAMIN
AMATORSKIEGO TURNIEJU
PIŁKI SIATKOWEJ

                                            O PUCHAR WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE
w dniu 25 września 2021 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorzy: Wójt Gminy Sędziejowice, Urząd Gminy Sędziejowice, Stowarzyszenie Sędziejowice na
Plus.
2.  Partnerzy:  Koło  Gospodyń  Wiejskich  Sędziejowice,  Zespół  Szkół  Rolniczych  im.  Władysława
Grabskiego w Sędziejowicach
3. Cel :

- popularyzacja siatkówki
- zachęcenie do aktywnego wypoczynku
- wyłonienie najlepszej drużyny turnieju
- promowanie zdrowego trybu życia

            - integracja sołectw
4. Miejsce: Sędziejowice – sala sportowa przy Zespole Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w
Sędziejowicach.
5. Sponsorzy: za sponsorów uznaje się podmioty finansowo i rzeczowo wspierające organizację Turnieju.
6. Termin: 25 września 2021 r. godz. 10:00

7. Uczestnictwo:
a) w turnieju mogą brać udział drużyny sołeckie i indywidualne;
b)  w turnieju  mogą  brać  udział  zawodnicy,  którzy  ukończyli  18  rok  życia,  osoby od  16  roku  
życia mogą brać udział za zgodą rodzica; 
c) w turnieju mogą brać udział osoby stale lub czasowo zamieszkujące gminę Sędziejowice;
d) w przypadku gdy dane sołectwo nie wystawia swojej drużyny, mieszkaniec gminy może
 być członkiem drużyny wybranego przez siebie sołectwa (limit do dwóch osób);
e)  osoby,  które  zamieszkują  gminę  Sędziejowice,  ale  nie  posiadają  meldunku,  mogą  brać  
udział w turnieju tylko i wyłącznie za pisemnym poświadczeniem sołtysa danego sołectwa;
f) uczestnikami turnieju mogą być wyłącznie amatorzy;
g)  każda drużyna musi posiadać swoją nazwę;

- zgłoszenia drużyn przyjmowane będą osobiście w Urzędzie Gminy Sędziejowice ul. Wieluńska 6, pokój nr 
16 lub mailowo na adres: profilaktyka@gminasedziejowice.pl
do dnia 20 września 2021 r. Dodatkowo w wiadomości e-mail należy podać imię, nazwisko oraz nr telefonu
zgłaszającego drużynę.

8. Cele Regulaminu. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie 
zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym 
przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.
9. Podstawa prawna. Podstawą niniejszego Regulaminu jest w szczególności Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 
związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i 
rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

mailto:profilaktyka@gminasedziejowice.pl


10. Postanowienia regulaminowe:
a) System rozgrywania meczy jest zależny od ilości drużyn biorących udział w turnieju                    
i zostanie ustalony po konsultacji z sędzią głównym i kapitanami drużyn przed rozpoczęciem

zawodów.
b)  każdy zespół ma prawo do jednej przerwy na odpoczynek w każdym secie.
c)  przerwa miedzy setami trwa 1 minutę.
d)  Mecz  rozgrywany  jest  do  dwóch  wygranych  setów  (każdy  do  15  pkt.),  w  razie  
konieczności rozgrywany jest trzeci set (do 15 pkt.)
e) W czasie  trwania  zawodów prawo zwracania  się  do sędziego ma tylko i  wyłącznie  kapitan  
drużyny.
f) Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie.
g)  Drużyna winna mieć jednego kapitana,  który odpowiada za kontakt z organizatorem oraz za  
zawodników podczas turnieju.
h) Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają żadnych przeciwwskazań lekarskich.
i) Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPS.

11. Nagrody – puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy.

§ 2. Zasady organizacyjne, porządkowe i sanitarne obowiązujące na terenie Imprezy

1. Wstęp na Imprezę jest wolny (niebiletowany).
2. Liczba osób mogących wziąć udział w Imprezie jest ograniczona zgodnie z Rozporządzeniem i 

Wytycznymi, o których mowa w pkt. I.5.
3. Regulamin obowiązuje na Terenie wyznaczonym przez Organizatora. "Teren wydarzenia” oznacza 

wyznaczony fragment terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które 
Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów.

4. Teren, na którym odbywa się Wydarzenie otwierany jest 30 minut przed rozpoczęciem Wydarzenia i 
zamykany dla uczestników po wejściu na teren wydarzenia ustalonej liczby uczestników.

5. Płyny dezynfekujące znajdują się na terenie imprezy w miejscach oznaczonych przez organizatora.
6. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zaopatrzenia się i używania podczas imprezy 

maseczki zakrywającej nos i usta oraz rękawiczek ochronnych na ręce.
7. Każdy uczestnik  oświadcza, że  jeżeli  w  ciągu  ostatnich  14  dni  przed  udziałem w imprezie  

miałby/aby  bezpośredni  kontakt  z  osobą  z  potwierdzonym  zakażeniem  COVID-19,  osobą  
poddaną  kwarantannie  lub  izolacji  z  powodu  COVID-19,  osobą, która w ciągu ostatnich 14 dni 
powróciła z zagranicy lub osobą, która miała widoczne objawy  chorobowe  lub była  narażona  na  
kontakt  z  osobą  zarażoną, zaobserwował u siebie i osób, w otoczeniu których przebywały w ciągu 
ostatnich 14 dni, objawy koronawirusa (w szczególności gorączki powyżej 37,5 stopni C, kaszlu, 
duszności itd.), ze względów bezpieczeństwa nie weźmie udziału w imprezie.

8. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego,
a w szczególności zdezynfekowania rąk przy wejściu i wyjściu z wydarzenia oraz zachowania 
odstępu 1,5 m bądź zakrycia ust i nosa; 

9. Obowiązek zachowania dystansu między uczestnikami, o którym mowa w pkt. 8 nie dotyczy:
a) osoby, która przyszła z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
b) osoby, która towarzyszy osobie z niepełnosprawnością lub osobie, która ze względu na stan 
zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
c) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących;

10. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w Imprezie pod opieką swojego rodzica lub opiekuna 
prawnego. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które 
sprawują nad nimi pieczę.

11. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są 
zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a 



w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń przedstawicieli 
Organizatora oraz służb porządkowych, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i 
porządku.

12. Na teren wydzielony barierkami ochronnymi wstęp mają jedynie osoby do tego uprawnione, 
wyznaczone przez Organizatora.

13. Zakazane jest:
a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu 
znajdującego się na terenie Imprezy,
b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących 
stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie 
Imprezy,
c) niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Imprezy.
d) prowadzenia agitacji politycznej, kampanii informacyjnej, zbiórek pieniędzy, bądź innych 
zorganizowanych aktywności bez porozumienia z Organizatorem.

14. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich 
przeznaczeniem.

15. Zabrania się wnoszenia na teren Imprezy:
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
b) materiałów wybuchowych,
c) wyrobów pirotechnicznych,
d) napojów alkoholowych,
e) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
f) środków odurzających lub substancji psychotropowych.

16. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt.
17. Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub 

innej zarobkowej w czasie i na terenie Imprezy. Organizator jest uprawniony do:
a) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub 
zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – 
wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
b) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie 
zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów 
zabronionych.

18. Uczestnicy Imprezy lub inne osoby przebywające na terenie Imprezy mogą być narażone na ciągłe 
przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy 
biorą w niej udział na własne ryzyko.

19. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na 
terenie Imprezy.

20. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować zgodnie z 
poniższą instrukcją:

Kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas Imprezy zobowiązany jest 
powiadomić Organizatora lub służby porządkowe Organizatora Imprezy – pracowników agencji 
ochrony osób i mienia, legitymujących się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym 
miejscu oraz powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce 
zagrożenia.

21. Organizator Imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb 
ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji.

22. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wykorzystanie wizerunku w
filmach i fotografiach wykonanych podczas wydarzenia, które mogą zostać wykorzystane w celach 
promocyjnych i reklamowych organizatora oraz współorganizatorów i partnerów. Udział w 
wydarzeniu z osobą niepełnoletnią jest równoznaczny z udzieleniem powyższej zgody w imieniu 
dziecka.

23. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu Imprezy z powodów 
nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od Organizatora, włącznie z odwołaniem 
imprezy.

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje 
się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest 
niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę 



Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń 
dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz 
państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających 
wpływ na wykonanie zobowiązań.

25. Impreza nie jest imprezą masową w rozumieniu ustawy z 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez 
masowych.

26. Zasady uczestnictwa w Imprezie lub przebywania na terenie Imprezy mogą być uzupełniane lub 
zmieniane w każdym czasie.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Każdy uczestnik biorący udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej wyraża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych przez Organizatora celem zgłoszenia do imprezy i podania wyników do ogólnej 
wiadomości zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 
2019 r., poz. 1781)

2. Akceptując regulamin każdy Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady 
z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystywane przez prasę, 
radio, telewizję oraz na portalach internetowych a także w celach marketingowych Organizatora oraz
sponsorów.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw 
nieszczęśliwych wypadków, a także za rzeczy zagubione podczas turnieju oraz pozostawione na 
obiekcie sportowym.

4. W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy zgłoszeni w wyznaczonym terminie na 
formularzu zgłoszeniowym przygotowanym przez Organizatora.

5. Zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie zostaną 
dopuszczeni do rozgrywek.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz ostatecznej interpretacji regulaminu
i zasad gry.

7. Zawody zostaną odwołane w przypadku, kiedy Organizator oraz Sędzia Główny w dniu i na miejscu 
stwierdza brak możliwości rozegrania turnieju.

8. Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji 

regulaminu i zasad gry.
10. W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decyduje organizator. 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 
12. Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia do udziału drużyn reprezentujących partnerów oraz

sponsorów Turnieju na zasadzie zgłoszenia indywidualnego. Drużyn takich nie obowiązuje punk 7c. 
Regulaminu.


