REGULAMIN
Turniej Siatkówki Plażowej
o Puchar Prezesa Geovita SA
1. Organizatorem Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Prezesa Geovita SA jest Towarzystwo
Sportowo-Turystyczne Nafty i Gazu „SPORTGAS”.
2. W Turnieju Siatkówki Plażowej mogą brać udział pracownicy firm naftowych, gazowniczych,
energetycznych i ciepłowniczych, w tym również firmy podwykonawcze działające na rzecz
przedmiotowej branży z Polski i zagranicy, a także zaproszeni przez Organizatora goście.
3. Turniej rozgrywany jest w dniach 29-30 sierpień 2020 roku Centrum Szkoleń i Konferencji Geovita
w Jadwisinie. Organizator zapewnia, że ww. Turniej przeprowadzony będzie zgodnie z wszelkimi
zasadami i wymogami sanitarnymi stawianymi obiektom w zakresie organizacji takich imprez
w okresie pandemicznym związanym z COVID-19.
4. Organizator oznajmia, że z powodu COVID-19 i ograniczeń z tym związanych zasady organizacji
ww. Turnieju opisanego w niniejszym Regulaminie mogą ulec modyfikacji w zakresie niezbędnym
do zachowania wymogów sanitarnych wynikających z przepisów prawa, łącznie z możliwością
zmiany terminu rozgrywek.
5. Warunki uczestnictwa, zgłoszenia do turnieju
a.

Rozgrywki mają charakter amatorski, a jej uczestnikami są pary żeńskie oraz męskie.

b.

Organizator dopuszcza pary mieszane (kobieta oraz mężczyzna).

c.

Każda osoba z pary musi mieć ukończone 16 lat.

d.

Drużyna składa się z dwóch osób. W zgłoszeniu należy podać:
 imię i nazwisko,
 adres emaliowy,
 nr PESEL.

e.

Zgłoszenia

przyjmowane

są

do

20

sierpnia

2020

roku

drogą

(krzysztof.załączkowski@sportgas.pl) z dopiskiem „Plażówka 2020”.
f.

Zawodnik musi legitymować się dokumentem potwierdzającym datę urodzenia.

6. System rozgrywek

elektroniczną

a.

Ilość drużyn jest ograniczona do maksymalnie 12. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

b.

System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych par.

c.

Turniej prowadzony jest według przepisów PZPS – obowiązują przepisy gry w siatkówkę
plażową.

d.

Nad przebiegiem turnieju czuwa Sędzia Główny Turnieju

e.

Turniej rozgrywany jest piłkami do piłki plażowej (zapewnia organizator)

f.

Rozgrzewkę drużyny przeprowadzają piłkami zapewnionymi przez organizatora.

7. Zawodnicy biorą udział w Turnieju na własną odpowiedzialność. Wskazane jest przeprowadzenie
badań lekarskich przed Mistrzostwami. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW w czasie
Mistrzostw.
8. Sędzia Główny Mistrzostw zostanie wskazany przez Organizatora.
9. Zawodnicy oświadczają, że zapoznali się z oświadczeniami zawartymi w treści Karty zgłoszeniowej,
godzą się z nimi oraz wyrażają zgodę, w tym również na filmowanie, fotografowanie, rejestrowanie
na taśmie video wizerunku swojej osoby do celów publikacji, promocji i reklamy Sportgas
i Partnerów, m.in. poprzez zamieszczenie relacji z Turnieju, we wszelkiego rodzaju biuletynach
branżowych, na stronach internetowych, portalach społecznościowych, itp.
10. Bieżące informacje o Mistrzostwach oraz ich przebieg na bieżąco będą publikowane
na www.sportgas.pl

