REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ „GRAMY DLA FRANKA –
CHARYTATYWNY PUCHR URSYNOWA W PIŁCE NOŻNEJ: – W KATEGORII
DZIECI URODZONYCH W LATACH 2009-2010
1. Organizator
Turniej realizowany jest ze środków finansowych i na zlecenie Dzielnicy Ursynów m.st.
Warszawy (Wydziału Sportu i Rekreacji) przez wykonawcę - Let’s Go sp. z o.o.
2. Cel turnieju
1) Realizacja celu charytatywnego – pomoc w leczeniu 6-letniego Franka Popka, zmagającego
się ze złośliwym guzem pnia mózgu.
2) Propagowanie sportu i rywalizacji sportowej wśród mieszkańców Ursynowa, w tym w
szczególności wśród dzieci i młodzieży.
3) Promocja Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy jako miejsca przyjaznego osobom uprawiającym
sport i rekreację.
3. Uczestnicy, zgłaszanie drużyny
1) Udział w turnieju jest bezpłatny.
2) Turniej przeznaczony jest dla klubów piłki nożnej trenujących na terenie Miasta Stołecznego
Warszawy. Mogą to być stowarzyszenia, szkółki piłkarskie, regularnie trenujące sekcje
szkolne, akademie itp. Każdy klub może zgłosić tylko jedną drużynę. Kluby zarejestrowane lub
trenujące na terenie Ursynowa mają pierwszeństwo przy zapisach.
3) W rozgrywkach mogą brać uczestnicy urodzeni w latach 2009-2010 r.
4) Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest dostarczenie karty zgłoszeniowej podpisanej
przez pełnoletniego opiekuna drużyny. Zeskanowaną kartę wraz z podpisem osoby
zgłaszającej (pełnoletniej) należy przesłać na adres email: info@letsgo.com.pl do dnia
12.12. 2019r.
5) Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie drużyny w sposób opisany w regulaminie oraz
zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
6) Osoba zgłaszający drużynę do rozgrywek oświadcza, że wszyscy zawodnicy biorą udział w
turnieju za zgodą rodziców i opiekunów prawnych oraz że nie mają przeciwskazań
zdrowotnych do udziału w tego typu rozgrywkach.
7) Uczestnicy zobowiązują się do stosowania się do poleceń organizatora związanych z
zachowaniem się na terenie, na którym rozgrywany jest turniej. Jeżeli uczestnik nie zastosuje
się do tego, organizator może podjąć decyzję o wykluczeniu go z udziału w turnieju.
8) Każda drużyna w czasie rozgrywek musi być pod opieką pełnoletniego opiekuna.
9) Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu sportowego, na terenie
którego odbywa się turniej.
10) W turnieju nie można grać w butach z wkręcanymi kołkami.
11) Drużyna powinna posiadać komplet jednolitych strojów z numerami, jeżeli go nie ma
występuje w znacznikach dostarczonych przez organizatora.
4. Termin i miejsce turnieju
1) Turniej odbędzie się w dniu 14 grudnia 2018r. w godz. 12:00-16:00 – wszystkie mecze fazy
grupowej oraz fazy pucharowej.
2) Turniej rozgrywany będzie na boisku piłkarskim „Arena Futbolu” (obiekt pokryty balonem)
przy ul. Koncertowej 4 w Warszawie. Obiekt ten ma pełne zaplecze szatniowe i sanitarne i jest
ogrzewany.
3) Turniej rozgrywany będzie jednocześnie na 3 oddzielonych od siebie boiskach o wymiarach
50x28 metrów.
4) Dokładny terminarz zostanie przekazany drużynom do 12 grudnia 2019 r.
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5. Organizacja rozgrywek
1) W turnieju udział bierze 12 drużyn. Zespoły zostaną podzielone na trzy grupy po cztery
drużyny. W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych drużyn system rozgrywek ulegnie
zmianie.
2) W przypadku braku zgłoszenia się wystarczającej ilości drużyn, pojawi się możliwość
zgłoszenia większej ilości drużyn przez klub.
3) Mecze w fazie grupowej są rozgrywane systemem każdy z każdym.
4) Do fazy pucharowej awansują drużyny które zajmą 1. miejsce w grupie oraz jedna drużyna,
które uzyskała najlepszy bilans spośród drużyn, które zajmą 2. miejsce w grupach.
5) Kolejność zespołów w rozgrywkach grupowych ustala się według liczby zdobytych punktów
(zwycięstwo - 3 pkt, remis – 1 pkt, przegrana – 0 pkt).
6) W przypadku równej liczby punktów o kolejności w grupach decyduje kolejno:
a) wynik bezpośredniego meczu,
b) stosunek bramek strzelonych do straconych,
c) liczba strzelonych bramek.
7) Jeśli dwa lub więcej zespołów mają tyle samo punktów, taki sam stosunek bramek i taką samą
liczbę bramek strzelonych, kolejność ustala się w następujący sposób:
a) liczba punktów uzyskanych w meczach między zainteresowanymi drużynami,
b) bilans bramek po meczach między zainteresowanymi drużynami,
c) liczba bramek strzelonych w meczach między zainteresowanymi drużynami,
d) losowanie.
6.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

Przepisy gry
Turniej prowadzony jest wg przepisów gry w piłkę nożną z wyłączeniem przepisu o spalonym.
Niedozwolona jest gra wślizgiem.
Sędzia może wobec uczestnika turnieju zastosować karę czasową 2 min. lub karę
wykluczenia z całego meczu lub całego turnieju w zależności od popełnionego przewinienia.
Wszystkie mecze (faza grupowa oraz pucharowa) trwają 2x8 minut.
Mecze rozgrywane są w składach 7-osobowych (6 zawodników w polu + bramkarz), drużyna
może zgłosić do turnieju maksymalnie 12 zawodników.
Zmiany odbywają się systemem hokejowym, ale zawodnik wchodzący może wejść na boisko
dopiero po opuszczeniu boiska przez zawodnika schodzącego, tylko i wyłącznie w sektorze
przy ławce rezerwowych swojej drużyny.
W fazie pucharowej turnieju w przypadku remisu o kolejności decyduje konkurs
rzutów karnych (5 karnych w serii, a następnie każdy kolejny rozstrzygający).
W przypadku wątpliwości co do tożsamości lub daty urodzenia zawodnika drużyny
przeciwnej sprawdzenie dokumentu tożsamości dokonuje organizator na wniosek kapitana
przed rozpoczęciem meczu.

7. Nagrody
1) Pierwsze trzy drużyny otrzymają puchary, a ich zawodnicy medale.
2) Najlepszy zawodnik, najlepszy bramkarz oraz najlepszy strzelec turnieju otrzymają
pamiątkowe statuetki.
8.
1)
2)
3)

Postanowienia końcowe i inne sprawy organizacyjne
W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje organizator.
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
Wykonawca prowadzący turniej ma ubezpieczenie OC dotyczące tej działalności.
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4) Organizator ubezpiecza uczestników turnieju od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5) Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie turnieju (ratownik medyczny z
wyposażeniem)
6) Wszelkie informacje dotyczące zgłoszeń i przebiegu turnieju można uzyskać pod nr tel.
535-356-577 i adresem mailowym: info@letsgo.com.pl
9. Ochrona danych osobowych

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

W wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku, informuję, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Let’s Go Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest świadczenie na Państwa rzecz usługi
polegającej na organizacji i przeprowadzeniu zgodnie z programem Charytatywnego Pucharu
Ursynowa w piłce nożnej
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską, a także do
innych odbiorców danych osobowych;
podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane w okresie wykonywania usługi,
do czasu jej zakończenia i rozliczenia oraz później w celach marketingowych;
w każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących
osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o
prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia
danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych,
korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie;
w dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres
Administratora danych lub mailowo na adres: turystyka@letsgo.com.pl, a wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem;
jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora
danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat;
podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, bez ich podania nie
będzie możliwe wykonanie na Państwa rzecz usługi polegającej na organizacji
i przeprowadzeniu zgodnie z programem obozu dla dzieci;
Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają
profilowaniu.
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