
                                                                           
 

REGULAMIN 

 

GMINNEGO TURNIEJU ZAKŁADÓW PRACY W PIŁKĘ NOŻNĄ O PUCHAR 

BURMISTRZA BISKUPCA 
 

 

 

 

1. CELE 
- popularyzacja piłki nożnej na ternie gminy Biskupiec 

- integracja środowiska poprzez sport  

- kształtowanie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu 

- wyłonienie najlepszej zakładowej drużyny w mieście i gminie Biskupiec 

 

 

2. TERMIN I MIEJSCE 
-turniej odbędzie się 24 sierpnia 2019 roku o godz. 10.00 na Stadionie Miejskim w 

Biskupcu, ul Wiosenna 1 

 

3. ORGANIZATORZY 
-Urząd Miejski w Biskupcu 

-Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu 

-Biskupiecka Federacja Sportu 

 

4. UCZESTNICTWO 
-turniej adresowany jest do  pracowników zatrudnionych w zakładach pracy znajdujących 

się na terenie Gminy Biskupiec  

-drużynę stanowią zawodnicy zatrudnieni w jednym zakładzie pracy ,zawodnik  nie ma 

możliwości zmiany drużyny w trakcie trwania rozgrywek 

-zespół liczy do 12 zawodników 

-zgłoszenia należy wysłać na adres w.hubacz@cktisbiskupiec.pl na załączonym druku 

(załącznik 1 regulaminu) 

-zakład pracy może zgłosić dowolną liczbę drużyn, każdorazowo należy dokonać opłaty 

wpisowego w wysokości 1 000 zł (tysiąc złotych) na konto organizatora, CKTiS  w 

Biskupcu – konto bankowe - 77 1020 3541 0000 5502 0260 9402 

-zgłoszenie drużyny (przesłanie zgłoszenia i dokonanie opłaty) należy dokonać 

maksymalnie do 09.08.2019 r., do godziny 24:00. 

 

 

5. PRZEPISY I ZASADY GRY 
- Spotkanie rozgrywają zespoły liczące 6 osób (w tym bramkarz). 

- Dozwolona liczba zawodników rezerwowych: 6 

- czas gry: 2x 10 minut 

- zmiany zawodników w meczu są dokonywane w tzw. „ systemie hokejowym” 

 

 



                                                                            
 

 

REGULAMIN 

 

GMINNEGO TURNIEJU ZAKŁADÓW PRACY W PIŁKĘ NOŻNĄ O PUCHAR 

BURMISTRZA BISKUPCA 

 

 

6. NAGRODY 
- Zwycięska drużyna otrzyma Puchar Burmistrza Biskupca. Za I, II i III miejsce puchary 

oraz medale. 

- Dla wszystkich uczestników przewidziano poczęstunek (grill po zakończeniu 

rozgrywek). 

 

7. Postanowienia końcowe. 

 Niniejszy regulamin wraz z przepisami gry w piłkę nożną PZPN są podstawą 

rozgrywek. 

 Przystąpienie drużyny do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu 

turnieju.  

 Organizator turnieju zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie. 

 W innych sprawach nie ujętych w regulaminie, a mających istotny wpływ na 

organizację i przebieg turnieju decyduje każdorazowo organizator, do którego 

należy również prawo interpretacji niniejszego regulaminu w porozumieniu z 

kapitanami drużyn. 

 Wszyscy zawodnicy są zobowiązani podpisać oświadczenie o braku przeciwskazań 

do udziału w turnieju – imienna lista musi być potwierdzona przez zakład pracy. 

Oświadczenie o stanie zdrowia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            
 

 

 

Załącznik Nr 1 do regulaminu  

 

 

Zgłoszenie i oświadczenie o stanie zdrowia drużyny biorącej udział w 

„Gminnym turnieju zakładów pracy w piłkę nożną o puchar Burmistrza 

Biskupca” w dniu 24 sierpnia 2019 roku 
 

Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala mi na udział w „Gminnym turnieju zakładów 

pracy w piłkę nożną o puchar Burmistrza Biskupca” w dniu 24 sierpnia 2019 roku i nie są 

mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania.  

 

Oświadczam, iż przed złożeniem powyższego oświadczenia zapoznałem się z 

Regulaminem „Gminnym turnieju zakładów pracy w piłkę nożną o puchar Burmistrza 

Biskupca” 24 sierpnia 2019 roku. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla 

potrzeb uczestnictwa w Imprezie. 

 

 

Lp. Imię i nazwisko zawodnika Data urodzenia Podpis 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

Kierownik drużyny/ telefon : 


