
REGULAMIN AMATORSKIEGO TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO 
O PUCHAR WÓJTA GMINY KAMIENICA 

1 sierpnia 2021 r. 
 

I. Cel: upowszechnianie aktywnych form wypoczynku, podnoszenie sprawności 

fizycznej, popularyzacja gry w tenisa ziemnego i integracja środowiska poprzez sport. 

Promocja Gminy Kamienica i jej walorów turystycznych. Umożliwienie pasjonatom 

tenisa ziemnego sprawdzenia swoich umiejętności.  

II. Organizator: Grupa tenisowa Gminy Kamienica – przedstawiciel  Krzysztof Janiczek.   

III. Termin i miejsce: Turniej odbędzie się w niedzielę 1 sierpnia 2021  godzinie 11.00 na 

korcie tenisowym przy Szkole Podstawowej w Zbludzy. 

IV. System rozgrywek:  system rozgrywek ustala organizator – w zależności od ilości 

zgłoszeo. 

V. Zasady klasyfikacji zawodników w fazie grupowej: przebieg zawodów zostanie 

ustalony w zależności od ilości zawodników i kształtu drabinki turniejowej. 

Zasady uczestnictwa:  

1. Udział w turnieju jest bezpłatny.  

2. W turnieju może wziąd udział maksymalnie 8  mężczyzn i 8 kobiet z terenu Gminy 

Kamienica. 

3. W turnieju nie mogą brad udziału zawodnicy/zawodniczki zrzeszeni w klubach 

biorących udział w oficjalnych rozgrywkach PZT oraz w rozgrywkach 

międzynarodowych na poziomie zawodowym.  

4. Zaleca się, aby uczestniczący  byli ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa 

nieszczęśliwych wypadków.  

5. W przypadku , gdy zawodnicy /zawodniczki/ nie mają ukooczonego 18 roku życia 

wymagana jest pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział  

w turnieju, którą wraz z kartą zgłoszenia uczestnik przedkłada organizatorowi  

w dniu zawodów. 

6. Tożsamośd zawodników/zawodniczek może sprawdzid przeciwnik w obecności 

sędziego prowadzącego mecz lub organizatora przed rozpoczęciem spotkania.  

7. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator.  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione 

na obiekcie.  

9. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW podczas turnieju. 

10. Zawodnicy startują w turnieju na własną odpowiedzialnośd i oświadczają, że nie 

mają żadnych przeciwskazao lekarskich do udziału w turnieju.  

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy 

zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. 



VI.  Wymogi regulaminowe.  
1. Rozgrywki przeprowadzone będą zgodnie z przepisami PZT.  
2. Udział w danym meczu zawodnika nieuprawnionego powoduje walkowera.  
3. Organizatorzy zapewniają do rozgrywek piłki.  

4. Wszyscy uczestnicy turnieju powinni. 

5. Każdy uczestnik winien zapoznad się z regulaminem turnieju.  

6. O innych sprawach nie ujętych regulaminem decydują: sędzia zawodów  

     i organizator.  

7. Zgłoszenie zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 VII. Nagrody. Pierwsza nagroda za zwycięstwo czyli pierwsze miejsce, druga za udział  
w finale czyli drugie miejsce oraz dwie równorzędne nagrody dla dwóch półfinalistów, 
czyli łącznie 4 nagrody. 

Zgłoszenia.  Zgłoszenia do rozgrywek przyjmowane są do dnia 23 lipca 2021 roku  
do godziny 15:00. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na adres e-mail:  

 kjaniczek@hotmail.com lub wladek608@gmail.com   

 lub telefon kontaktowy: 515 808 181.  

Pełne zgłoszenie do rozgrywek musi zawierad: wypełnioną Kartę Zgłoszeniową 

zawierającą oświadczenia zawodników; pisemną zgodę rodziców/opiekunów 
prawnych (w przypadku osób niepełnoletnich); oświadczenie o wyrażeniu zgody 
na przetwarzania danych osobowych.  

Karta zgłoszenia stanowi zał. nr 1 do regulaminu.  

Wszystkie zgłoszone osoby będą poinformowane o dokładnym terminarzu rozgrywek drogą 

mailową lub SMS. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu rozgrywek. 
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Zał. 1. do REGULAMIN AMATORSKIEGO TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO O PUCHAR WÓJTA 

GMINY KAMIENICA – 1.08.2021 r.  

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO 

01.08.2021 r. 

 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika …………………………….…………………………………………………………  

 

2. Adres zamieszkania i telefon (jeżeli uczestnik ma poniżej 18 roku należy     

podad adres i nr tel.  rodziców / opiekunów /)  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..  

3. Imię i nazwisko opiekuna /nauczyciela/  
 

…………………………………………………………………………….  

 

Wyrażam zgodę na udział * /mojego dziecka/ ……………………………………………………………… 

w turnieju tenisa ziemnego puchar Wójta Gminy Kamienica organizowanym przez 

Grupę tenisa ziemnego Gminy Kamienica w dniu 1 sierpnia 2021 r.  

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na 

potrzeby zawodów oraz wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku  

w celach konkursowych. Informuję, że moje dziecko jest zdrowe i może aktywnie 

uczestniczyd w intensywnym wysiłku fizycznym.  

 

 

 

Podpis rodzica lub opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślid 


