
MOS.443.2.16.2020

Akcja Lato 2020
Regulamin Turnieju Siatkówki Plażowej 

I. ORGANIZATOR

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

ul. Gdańska 1, 61-123 Poznań

II. CEL ZAWODÓW

1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży spędzającej wakacje w mieście.

2. Wyeliminowanie pokus sięgania po używki poprzez organizację aktywności fizycznej.

3. Utrwalanie nawyku sportowego trybu życia.

4. Wzmacnianie więzi w rodzinie.

III. TERMINY I MIEJSCE ZAWODÓW

1. Turniej odbędzie się w dniu 22.08.2020 r. na boiskach do siatkówki plażowej zlokalizowanych nad 
Jeziorem  Rusałka w Poznaniu

2. Odprawa godz: 9:30. 

3. Rozpoczęcie turnieju: 10:00.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA  

1.  W turnieju mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe, zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców
(załącznik nr 1 do regulaminu), niemające objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.

2.Zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców (zawartym w załączniku nr 1 do regulaminu) w 
okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem turnieju, dzieci nie powinny zamieszkiwać z
osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

3. W turnieju mogą wziąć udział drużyny, składające się z dwóch osób do lat 17.

4.Za zgłoszenie uznaje się dostarczoną do Organizatora podpisaną deklarację uczestnictwa w  
turnieju (załącznik nr 2 do regulaminu). 

5. Zgłoszenie  uczestnictwa  w  turnieju  jest  jednoznaczne  z  zawarciem  umowy  z  POSiR  na  
nieodpłatny udział w turnieju.

6. Zeskanowane  deklaracje  można  wysyłać  na  adres  mailowy  mos@posir.poznan.pl  lub  
przynieść  do  siedziby  Organizatora  na  ul.  Gdańską  1,  Poznań  (boisko  na  Śródce)  do  dnia
19.08.2020  r.  do  godz.  15.00.  Decyduje  kolejność  zgłoszeń.  W tytule  maila  prosimy wpisać:
Zgłoszenie Turniej siatkówki

7.W  przypadku  wysłania  deklaracji  drogą  mailową  osoba  zgłaszająca  jest  zobowiązana  
dostarczyć oryginał deklaracji przed rozpoczęciem turnieju wraz ze zgodami (załącznik

nr 3 do regulaminu) i oświadczeniami (załącznik nr 1) rodziców/opiekunów prawnych.

8.Rodzice/opiekunowie prawni zawodnika przyjmują do wiadomości, że udział w turnieju wiąże się
z wysiłkiem  fizycznym  i  pociąga  za  sobą  naturalne  ryzyko  i  zagrożenie  wypadkami,
możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze
majątkowym. 

9. Zgłoszenie  uczestnictwa  oznacza,  że  rodzice/opiekunowie  prawni  zawodnika  ocenili  charakter,
zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach - odpowiedzialność za start
zawodnika  i  związane  z  tym  wszelkie  konsekwencje  ponoszą  rodzice/opiekunowie  prawni
zawodników.

mailto:mos@posir.poznan.pl


V. SYSTEM ROZGRYWEK

1. Mecze będą rozgrywane według systemu i terminarza zawodów opublikowanego przez 
Organizatora 20.08.2020 r. w zależności od liczby zgłoszonych drużyn (maksymalnie 16 drużyn).

2. Harmonogram spotkań zostanie określony na podstawie losowania, które odbędzie się podczas 
odprawy drużyn.  Odprawa odbędzie o godzinie 9.30 na boisku do siatkówki plażowej.

3. Turniej odbywać się będzie zgodnie z przepisami gry w siatkówkę plażową (przy czym drugie 
odbicie będzie mniej restrykcyjnie gwizdane).

4. Sprawy sporne dotyczące rozstrzyga sędzia główny.

VI. WARUNKI TECHNICZNE

1. Mecze odbywać się będą na boisku do siatkówki plażowej o wymiarach 16 x 8 m.

2. Wysokość siatki uzależniona od wieku zgłoszonych zawodników. 

3. Organizator  zapewnia piłkę do rozgrzewki. 

VIII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Zawodnicy  przystępujący  do  udziału  w  turnieju  siatkówki  plażowej  oświadczają  (zgodnie  z
oświadczeniem  zawartym  w  załączniku  nr  1  do  regulaminu),  że  posiadają  wiedzę  na  temat
zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 podczas przebywania na obiekcie sportowym, na
którym odbywają się rozgrywki. W celu zminimalizowania w/w zagrożenia  zawodnicy zobowiązują
stosować się do wytycznych podanych przez Organizatora. 

2. Obowiązuje bezwzględny nakaz dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt. 
Rekomendowane jest także systematyczne odkażanie rąk. Do dyspozycji użytkowników przy 
wejściu na boisko jest płyn dezynfekcyjny.

3.  Obowiązuje  bezwzględny  nakaz zasłaniania twarzy do momentu wejścia na boisko,  w tym
również w toalecie. Dla przebywających na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy. Wszystkie
osoby znajdujące się poza boiskiem (polem gry) obowiązuje nakaz utrzymania dystansu min. 2 m.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konieczne jest przyjście na obiekt w stroju sportowym, jednocześnie przypominamy o konieczności
gry w odpowiednim, sportowym obuwiu.

2. Rodzic/opiekun  prawny  lub  trener  odpowiada  za  przestrzeganie  wszelkich  zaleceń  przez
wszystkich uczestników gry 

3. Uczestnicy, ich rodzic/opiekun prawny lub trener zobowiązani są do wykonywania poleceń oraz
dostosowania  się  do  nakazów  i  zakazów  wydawanych  przez  osoby  działające  w  imieniu
Organizatora.

4. Uczestnicy, ich rodzic/opiekun prawny lub trener  zobowiązani są do zachowywania się w sposób
kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób!

5. Uczestnicy  informują  rodziców/opiekunów  prawnych o  sytuacjach  niebezpiecznych  mogących
zagrażać życiu i zdrowiu uczestników turnieju.

6. Uczestnicy zgłaszają rodzicowi/opiekunowi prawnemu wszelkich objawów złego samopoczucia.

7. Uczestnicy,  ich  rodzic/opiekun  prawny  lub  trener zobowiązani  są  do  dbania  o  czystość,  ład  i
porządek w miejscach, w których się przebywa.



8. Kulturalne odnoszenie się do rodziców/opiekunów, kolegów i innych osób.

9. Turniej odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. 

10. Za zaistniałe wypadki organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

11. Za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada. 

12. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje organizator. 

13. Organizator  zastrzega  sobie  również  prawo  dokonywania  zmian  oraz  ostatecznej  interpretacji
Regulaminu. 

14. Organizator zapewnia nagrody dla uczestników turnieju. 

15. Uczestnik przesyłając zgłoszenie uczestnictwa w turnieju przyjmuje do wiadomości postanowienia
regulaminu i zasady bezpieczeństwa oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

16. Organizator z uwagi na wprowadzenie ustawowych obostrzeń czy zakazów w związku ze stanem
epidemii SARS-cov-2 może odwołać turniej siatkówki plażowej w każdym czasie, co nie rodzi po
stronie zgłoszonych zawodników żadnych roszczeń odszkodowawczych.

 


