REGULAMIN TURNIEJU MINI PIŁKI NOŻNEJ
Festiwal Talentów w Odporyszowie

I. Termin
Turniej odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2019 r. od godz. 11.00 na boisku w Odporyszowie godz.
11.00 – grupa starsza rocznik 2004 i młodsi, grupa młodsza rocznik 2008 i młodsi.

II. Zgłoszenia
1. Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony internetowej juliada.org.pl/
2. Wypełnioną i podpisana kartę zgłoszeniową należy: przesłać skan zgłoszenia w wersji
elektronicznej do 30 lipca 2019 r. na adres e-mail: a.stefanczyk@siemacha.org.pl. Oryginał
dostarczyć do recepcji turnieju, która znajdować się będzie w Centrum Rozwoju Com-Com Zone w
Odporyszowie w dniu 31.08.2019 r. Termin zgłoszeń do udziału w zawodach upływa w dniu
30.08.2019 o godzinie 11.00.
3. Drużyny zobowiązane są do zgłoszeń na turniej wraz z pełnoletnim opiekunem (posiadającym
dowód tożsamości).
4. Opiekun drużyny ma obowiązek wypełnić formularz z danymi osobowymi i kontaktowymi drużyny,
którą reprezentuje.
5. Obowiązkowo drużyna na turniej musi zostać przyprowadzona i odprowadzona przez
pełnoletniego opiekuna.
6. Każdy uczestnik turnieju powinien posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na
udział w turnieju oraz, że jest zdrowy i może brać udział w meczach piłki nożnej.
7. Oryginały oświadczeń rodziców obowiązany jest dostarczyć opiekun grupy w dniu rozgrywek.
8. Brak pisemnej zgody rodziców bądź opiekunów jest podstawą do dyskwalifikacji drużyny przez
organizatora.
9. Uwaga: instruktorowi/ trenerowi/opiekunowi nie wolno dopuścić do gry dziecka bez wypełnionego
oświadczenia rodzica/ opiekuna prawnego!
10. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń

III. Kategorie
1. Turnieje odbędą się w dwóch kategoriach wiekowych: a. Starsi – rocznik 2004 i młodsi b. Młodsirocznik 2008 i młodsi
2. Dopuszczalna jest sytuacja, kiedy zawodnik młodszy gra w grupie starszej.
3. W turnieju biorą udział chłopcy i dziewczęta w poszczególnych podanych kategoriach wiekowych.
4. W turnieju mogą brać udział maksymalnie sześcioosobowa drużyny obowiązkowo przyprowadzane
i odprowadzane na obiekt sportowy przez przynajmniej jednego pełnoletniego opiekuna.

5. Cała ekipa liczy max. 6 zawodników (3 grających + 3 rezerwowych).
6. Zawodników obowiązuje posiadanie na każdym meczu legitymacji szkolnej lub innego dokumentu
ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość i wiek (zawodnik nieposiadający dokumentu tożsamości ze
zdjęciem nie będzie dopuszczony do gry!).

IV. Przepisy
Strój sportowy
1. Wszyscy zawodnicy w danej drużynie powinni mieć jednolite koszulki.
2. Podczas turnieju finałowego organizator na wypadek zbieżności kolorów koszulek wypożycza na
czas meczu koszulki treningowe typu lejbiki.
Boisko, piłka
1. Zawody rozgrywane są na boisku ze sztuczną nawierzchnią
2. Zawodnicy rozgrywają mecze piłką nr 4.
Zasady gry
1. Obowiązują uproszczone przepisy gry w piłkę nożną PZPN.
2. System rozgrywek każdy z każdym w grupie.
3. Zwycięzcy grup zagrają o I miejsce a drużyny, które zajmą drugie miejsca w grupach o miejsce III.
4. Czas gry uzależniony od ostatecznej liczby drużyn 1x10 lub 1x15 lub 1 x 20 minut.
5. W przypadku remisu podczas gry o miejsca I-III drużyny wykonują po trzy rzuty karne.
6. Zmiany zawodników są dowolne (hokejowe).
7. Podczas meczu jest jeden sędzia.
8. Sędzia może karać zawodników upomnieniami, karami czasowymi (1, 2, 3 minuty) lub całkowitą
dyskwalifikacją z danego spotkania ( czerwona kartka )
9. Za zwycięstwo przyznawane są 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt.
10. W przypadku równej ilości zdobytych punktów przez dwie lub więcej drużyn o miejscu w grupie
decyduje kolejno: bezpośrednie spotkanie, stosunek bramek, większa ilość strzelonych bramek,
losowanie.
11. Wszystkich uczestników turnieju (zawodników, opiekunów, kibiców) obowiązuje zachowanie fair
play: a) naganne zachowania opiekunów drużyn może spowodować całkowitą dyskwalifikacje
drużyny z rozgrywek finałowych, b) naganne i wyjątkowo niesportowe zachowanie zawodników
podczas turnieju finałowego (zarówno podczas gry jak i w czasie przerw pomiędzy meczami) może
spowodować całkowitą dyskwalifikacje drużyny z rozgrywek finałowych, c) naganne zachowanie
kibiców podczas rozgrywek finałowych może spowodować zatrzymanie lub zakończenie definitywne
turnieju finałowego, d) decyzje o dyskwalifikacji drużyny z turnieju finałowego podejmuje organizator
wraz z sędzią zawodów.

V. Nagrody
1. Zwycięskie drużyny otrzymają nagrody rzeczowe.
2. Za miejsca I – III drużyny nagradzane są medalami i dyplomami oddzielnie dla poszczególnych
kategorii wiekowych.

VI. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem wszelkich przekazywanych w ramach imprezy sportowo-rekreacyjnej Juliada
2019 danych osobowych jest Stowarzyszenie SIEMACHA z siedzibą w Krakowie, ul. Długa 42, 31-146
Kraków.
2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: a) imię i nazwisko uczestnika, celem
zapewnienia jego udziału w wydarzeniu, ochrony i bezpieczeństwa imprezy, b) dane adresowe i
kontaktowe uczestnika, celem zapewnienia prawidłowej komunikacji i wymiany informacji
dotyczących wydarzenia, c) wizerunek uczestnika oraz widza – w zakresie utrwalania i zamieszczania
na portalach społecznościowych i stronach internetowych organizatora imprezy – w celach
promocyjnych.
3. Przetwarzanie wyżej wskazanych danych następuje w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą,
w ramach realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w oparciu o art. 6
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, dalej: RODO) oraz w oparciu o art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1999 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83; dalej: Prawo autorskie).
4. Administrator może przekazywać przetwarzane dane osobowe zaufanym podmiotom, z którymi
współpracuje w ramach organizacji wydarzenia, w szczególności np. fotograf, firma ochroniarska.
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo zgłoszenia wniosku o wgląd w swoje dane, usunięcie i
sprostowanie ich, ograniczenie przetwarzania lub przeniesienia do innego podmiotu. Przysługuje jej
również prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego. 6. Administrator zapewnia ochronę danych
osobowych zgodnie z przepisami obowiązującymi, w tym z RODO. 7. Zaakceptowanie regulaminu
przez udział w wydarzeniu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych w zakresie wskazanym powyżej. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdym czasie
wycofać wyrażoną zgodę.

VII. Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu imprezy w zależności od jej przebiegu.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zasad prowadzenia turnieju po wcześniejszym
uzgodnieniu tego z sędziami i uczestnikami zawodów.
3. Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu turnieju piłki
nożnej.
4. W wyjątkowych sytuacjach organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania turnieju bez
podania przyczyny.

5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
6. Organizatorzy nie pokrywają zwrotu kosztów podróży i noclegu.
7. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
8. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników zawodów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
9. Każdy uczestnik turnieju obowiązany jest do posiadania dowodu tożsamości (legitymacja szkolna,
paszport lub dowód osobisty) w celu weryfikacji.
10. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : + 48 698 688 477 / 14 691 95 59
lub mailem: a.stefanczyk@siemacha.org.pl

