KARTA ZGŁOSZENIA
do I SAMORZĄDOWEGO TURNIEJU „INDIACA to lotka słodka”
o Puchar PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W Żukowie
Formularz w wersji elektronicznej należy odesłać na adres e-mailowy: iwonawy@wp.pl do
dnia 12 listopada 2019 r.
W dniu zawodów 23.11.2019r. do weryfikacji drużyny i dopuszczenia do rozgrywek wymagana jest
wydrukowana karta zgłoszenia uzupełniona o podpisy zgłoszonych zawodników.
Ja, niżej podpisany/a,
Oświadczam, że zapoznałam/em się z postanowieniami Regulaminu I Samorządowego Turnieju „Indiaca to lotka słodka” o Puchar Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Żukowie, akceptuję jego postanowienia oraz zobowiązuję się do przestrzegania i realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mój stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w I Samorządowym Turnieju „Indiaca to lotka słodka”
oraz nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do udziału w turnieju. Biorę udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Jestem świadomy/a
ryzyka związanego z udziałem w turnieju.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji Projektu „Indiaca od Przedszkolaka”
współfinansowanego w ramach AKUMULATOR SPOŁECZNY – „Wsparcie Finansowe i Merytoryczne Organizacji Pozarządowych w Gminie
Żukowo” ze środków Gminy Żukowo oraz Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku, nieodpłatne utrwalenie, powielanie zdjęć i materiałów filmowych wykonanych
podczas I Samorządowego Turnieju „Indiaca to lotka słodka” o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żukowie zgodnie z zapisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do udokumentowania
realizacji zadania publicznego pn. „Indiaca od Przedszkolaka”.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji wyżej wymienionego projektu. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna,
nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie, obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium. Wizerunek, o
którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji
produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Jest on przetwarzany do czasu cofnięcia zgody.
Jestem świadomy/-a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania oraz możliwości żądania uzupełnienia, sprostowania,
usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne. Mam prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie na piśmie wniosku w
przedmiocie odwołania zgody. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacji i Działań Społecznych z siedzibą przy ul. Jeziornej 2/33 w
Kartuzach.
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REGULAMIN
I Samorządowego Turnieju „Indiaca to lotka słodka”
o Puchar Przewodniczącego RADY MIEJSKIEJ w Żukowie
§ 1. Organizacja i warunki uczestnictwa
1. Organizatorem jest Indiaca Team Żukowo we współpracy z Fundacją Edukacji i Działań
Społecznych
w Kartuzach, Młodzieżową Radą Gminy i Gminą Żukowo.
2. Celem turnieju jest popularyzacja nowej dyscypliny sportu - Indiaca, propagowanie aktywności
fizycznej, nowych form spędzania czasu wolnego oraz integracja środowiska gminy Żukowo.
3. Uczestnikami są reprezentacje sołeckie, mieszkańcy z gminy Żukowo.
4. Termin i miejsce turnieju – 23.11.2019 r. Hala Widowiskowo – Sportowa w Żukowie ul. Armii
Krajowej 2E.
5. W celu zgłoszenia drużyny do turnieju, należy przesłać wypełnioną Kartę zgłoszenia do dnia
12.11.2019 r. na adres: iwonawy@wp.pl tel. kontaktowy: 505 554 830
6. Każda drużyna może zgłosić od 5 do 8 zawodników. W składzie drużyny mogą być uczestnicy
płci męskiej i żeńskiej w dowolnej ilości. (maksymalnie 8 uczestników)
7. Przystąpienie drużyny do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju.
8. Wymagania wiekowe ukończone 18 lat. W przypadku osoby niepełnoletniej obowiązuje zgoda
rodzica/opiekuna prawnego wypełniona na osobnym druku Organizatora.
9. Udział w turnieju jest bezpłatny.
10. Weryfikacja zespołów odbędzie się 23.11.2019r. w godz. 9.00 – 9.30.
11. W przypadku nie zgłoszenia się drużyny do godz. 9.30 drużyna ma obowiązek (pod rygorem
wykluczenia) zgłosić telefonicznie Organizatorowi spóźnienie.
12. Procedury przedmeczowe: weryfikacja zespołów, losowanie grup, rozgrzewka, odbywać się będą
bez udziału drużyny. Nie zgłoszenie się drużyny do godz. 9.30, skutkuje wykluczeniem
z turnieju.
§ 2. Warunki uczestnictwa i zadnia Organizatora
1. Każdy z uczestników Turnieju ma obowiązek sprawdzić swój stan zdrowia pod kątem
możliwości udziału w imprezie sportowej we własnym zakresie co potwierdza podpisem na
karcie zgłoszenia.
2. Wszyscy zawodnicy biorą udział w zawodach sportowych na własną odpowiedzialność.
3. Ze względu na amatorski charakter imprezy Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
wypadki
i kontuzje odniesione przez zawodników podczas turnieju oraz ich skutki.
4. Organizator nie zapewnia opieki medycznej. Na terenie obiektu dostępna jest apteczka pierwszej
pomocy.
5. Zgłoszeni zawodnicy mają obowiązek zapoznać się z regulaminem turnieju.
6. Na terenie rozgrywek panuje stanowczy zakaz wnoszenia i spożycia alkoholu, środków
nikotynowych i odurzających.
7. Organizatorzy mają prawo do wyproszenia osób lub drużyn łamiących regulamin turnieju.
8. Organizator nie zapewnia strojów sportowych.
9. Zadania Organizatora turnieju:
a. czuwa nad przestrzeganiem regulaminu i prawidłowym przebiegiem turnieju,
b. sędziuje zawody i obsługuje stolik sędziowski,
c. zapewnia sprzęt do gry oraz miejsce: boisko o wymiarach min. 6,10m x 8m,
d. ustala system rozgrywek,
e. rozstrzyga sprawy sporne i protesty,
10. Decyzje Organizatora turnieju dotyczące spraw spornych i protestów są ostateczne.
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§ 3. System rozgrywek
1. Zespoły losują przydział do grup eliminacyjnych. Każda grupa rozgrywa mecze systemem
każdy z każdym według kolejności gier określonych przez Organizatora tabelą Bergera.
2. Do finału awansują 2 drużyny z każdej grupy eliminacyjnej, które rozgrywają spotkania o
miejsca.
3. Zespoły zobowiązane są rozgrywać mecze w 5 osobowych składach – w przypadku braku
pełnego składu zespół może zostać dopuszczony do gry za zgodą organizatora w min. 4
osobowym składzie.
4. Mecze rozgrywane będą do 2 wygranych setów do 15 punktów każdy z co najmniej
dwupunktową przewagą. W przypadku remisu rozgrywany jest 3 set do 15 pkt.
5. Za wygrane spotkanie zespół otrzymuje 2 pkt, za przegrane 1pkt.
6. W przypadku tej samej ilości punktów o kolejności miejsc decyduje kolejno:
 Stosunek setów
 Stosunek zdobytych punktów
 Bezpośredni mecz
7. W turnieju obowiązują przepisy International Indiaca Association.
8. System rozgrywek zależy od ilości zgłoszonych drużyn i może ulec zmianie.
§ 4. Harmonogram turnieju
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godz.9.00 Weryfikacja zespołów
Godz.9.30 Losowanie grup, rozgrzewka zespołów
Godz.10.00 Otwarcie Turnieju
Godz.10.30 Występ Szkoły Tańca Mambo
Godz.10.30-13.00 Eliminacje w grupach
Godz.12.30 Występ Czarodziejów z Kaszub
Godz.13.00 Finał Turnieju
Godz.14.00 Podsumowanie, wręczenie nagród, słodka niespodzianka
§ 5. Postanowienia ogólne

1.
2.
3.
4.

Organizator turnieju zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.
Organizator przewiduje nagrody dla finalistów turnieju: medale, puchar, dyplomy.
Organizator zapewnia poczęstunek dla zawodników zgłoszonych do turnieju.
Turniej organizowany jest w ramach realizacji Projektu „Indiaca od Przedszkolaka”
współfinansowanego w ramach AKUMULATOR SPOŁECZNY – „Wsparcie Finansowe
i Merytoryczne Organizacji Pozarządowych w Gminie Żukowo” ze środków Gminy
Żukowo oraz Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego
5. Koordynator: Iwona Wygnał – funpage: Indiaca Team Żukowo tel: 505 554 830
e-mail:iwonawy@wp.pl

Projekt współfinansowany w ramach Funduszu Akumulator Społeczny -- „Wsparcie Finansowe i Merytoryczne Organizacji
Pozarządowych w Gminie Żukowo” ze środków Gminy Żukowo oraz Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego

