
REGULAMIN

Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Piątnica

organizowanego w dniu 1 października 2022 r.

§ 1
Cele turnieju

- popularyzacja piłki nożnej wśród młodzieży i dorosłych,
- aktywne spędzanie czasu wolnego,
- integracja młodzieży i dorosłych,
- rywalizacja sportowo - rekreacyjna zgodnie z zasadami fair play.

§ 2
Termin i miejsce

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Piątnica 2022 [ dalej Turniej ] odbędzie się
na wielofunkcyjnym sztucznym boisku przy Gminnej hali Sportowej w Piątnicy w dniu 1
października 2022 r.  w godzinach 15.00 - 21.00.

§ 3
Organizator

Organizatorem Turnieju Piłki Nożnej jest Wójt Gminy Piątnica.

§ 4
Warunki uczestnictwa

1. Turniej zostanie rozegrany w kategorii OPEN – osoby pełnoletnie.
2. W Turnieju mogą wziąć udział maksymalnie 10 drużyn.

- O wpisaniu na listę startową decyduje kolejność zgłoszeń!
- Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonych drużyn do
Turnieju.

3. Mecze rozgrywane będą na połowie boiska sztucznego.
4. Do Turnieju mogą zgłaszać się zespoły składające się z maksymalnie 12 osób – na

boisku gramy 5+1.
5. Udział w Turnieju jest bezpłatny.
6. Każda z drużyn musi mieć kapitana.
7. Zawodnicy zgłoszeni do Turnieju nie mogą występować w barwach więcej niż jednej

drużyny.



2. Zgłoszenia drużyn zawierające:
a) nazwę drużyny,
b) imiona i nazwiska oraz rok urodzenia zawodników,
c) imię i nazwisko kapitana drużyny oraz adres mailowy i telefon kontaktowy,
będą przyjmowane od 16 września do 29 września 2022 r., do godziny 23:59. Zgłoszenia
należy przesyłać drogą mailową na adres e.cwalina@gminapiatnica.pl lub osobiście
w Urzędzie Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53.

Drużyny zgłoszone do Turnieju zobowiązane są do potwierdzenia uczestnictwa w biurze
zawodów w dniu rozegrania Turnieju minimum 30 minut wcześniej przed pierwszym
meczem.

W przypadku nie potwierdzenia zgłoszenia, zgłoszenie uważa się za nieważne.

Warunkiem wpisania na listę startową - w przypadku uczestnika małoletniego - jest
dostarczenie do biura zawodów w dniu rozegrania Turnieju podpisanego przez rodzica lub
prawnego opiekuna oświadczenia, iż osoba ta posiada dobry stan zdrowia i nie ma
przeciwwskazań lekarskich do ćwiczeń ruchowych oraz akceptuje niniejszy Regulamin
Turnieju.
Druk oświadczenia dla uczestnika małoletniego będzie można pobrać na stronie
internetowej Urzędu Gminy Piątnica lub wypełnić w biurze zawodów w dniu rozegrania
Turnieju.
W przypadku uczestników pełnoletnich złożenie podpisu na oświadczeniu o dobrym stanie
zdrowia i braku przeciwwskazań lekarskich do ćwiczeń ruchowych oraz akceptacji
Regulaminu Turnieju  nastąpi podczas wpisywania na listę startową w biurze zawodów
w dniu rozegrania Turnieju.

§ 5
System rozgrywek

Turniej zostanie rozegrany systemem „każdy z każdym” w grupach,
- o kolejności przy tej samej liczbie punktów decyduje:
a) wynik bezpośredniego spotkania
b) lepsza różnica bramek
c) większa ilość strzelonych bramek
d) rzuty karne
- W przypadku gdy trzy lub więcej zespołów na zakończenie turnieju zdobędzie tę samą
ilość punktów o kolejności decyduje „mała tabela” z wynikami meczów pomiędzy
zainteresowanymi drużynami według powyższych zasad.
- Po rozgrywkach grupowych mecze do wyłonienia poszczególnych miejsc w Turnieju
w systemie pucharowym.

mailto:promocja@gminapiatnica.pl


Decyzja o wyborze systemu rozgrywek, podziale na grupy zostanie podjęta i ogłoszona po
zakończeniu przyjmowania zapisów do 30.09.2022 r.

§ 6
Przepisy gry

1. Mecze odbywają się według obowiązujących przepisów piłki nożnej.
2. Dodatkowo obowiązują następujące przepisy:

● w meczu uczestniczy bezpośrednio następująca liczba uczestników:
5 zawodników w polu plus bramkarz + max. 6 rezerwowych,

● czas gry: 1 x 12 minut faza grupowa oraz ćwierćfinałowa,
1 x 15 minut od fazy półfinałowej bez zmiany połów,

● obuwie: turfy, korki (lanki). Nie wolno wkrętów!
● rzuty z autu wykonywane są z nogi z linii bocznej boiska (bramka zdobyta

bezpośrednio z autu, niedotknięta przez nikogo jest nieuznana),
● zmiany zawodników - lotne (bez konieczności zgłaszania ich sędziemu),

w wyznaczonym sektorze boiska,
● nie obowiązują zasady związane z pozycją spaloną,
● bramkarz po aucie bramkowym wybija piłkę dowolnie ręką lub nogą z podłoża,
● turniej zostanie rozegrany piłką  o rozmiarze nr 5,
● za rażące przewinienia kary 1,2,5 minut albo wykluczenie całkowite,
● rzut karny wykonywany jest w odległości 9 m od bramki,
● w meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu rzuty karne po

3 wykonujących a następnie do pierwszego błędu,
● podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej

muszą znajdować się co najmniej w odległości  5 m od piłki,
● nie wolno grać lub blokować dostępu do piłki leżąc,
● pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN.

§ 7
Nagrody

:
● Nagradzane są 3 pierwsze miejsca na podium (puchary, karta przedpłacona),
● Najlepszy zawodnik MVP - decyduje aktualna forma zawodnika w rozgrywkach,

wybierany przez organizatorów (statuetka, karta przedpłacona),

● Najlepszy bramkarz - decyduje liczba straconych bramek + aktualna forma
zawodnika w rozgrywkach, wybierany przez organizatorów (statuetka, karta
przedpłacona),

● Najlepszy strzelec - decyduje liczba zdobytych bramek (statuetka, karta
przedpłacona),



§ 8
Informacje dodatkowe

a. zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów na terenie boiska!
b. za drużynę i jej zachowanie odpowiedzialny jest kierownik zespołu.

W przypadku nagannego zachowania zespół może zostać zdyskwalifikowany
z rozgrywek. Walkower oznacza przegraną 0:3. Powodem dyskwalifikacji drużyny
może być również rażąco niesportowe zachowanie zawodnika, trenera lub kibiców
danego zespołu.

§ 9
Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z 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 (4.5.2016 L
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

Informuje, że
1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Piątnica z siedzibą w

Piątnicy Poduchownej, przy ul. Stawiskowskiej 53.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Łukasz Mertin. Można się z nim

kontaktować poprzez: e-mail na adres: ochronadanych@gminapiatnica.pl lub listownie: Urząd
Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda, która wyraża
Uczestnik poprzez tzw. wyraźne działanie potwierdzające, czyli wysłanie do Organizatora
formularza zgłoszeniowego. Przetwarzanie danych Uczestników jest niezbędne do realizacji
uczestnictwa w konkursie historycznym organizowanym przez Urząd Gminy Piątnica.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Państwa  dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zadania,
a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

6. Państwa  dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
7. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
8. Posiadają państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
9. Przysługuje państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu

Ochrony Danych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może

skutkować odmową uczestnictwa w turnieju.

Dodatkowe informacje dla osób zgłoszonych do Turnieju przez innych Uczestników.

1. Twoje dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału



w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Piątnica.

2. Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a. imię i nazwisko  podopiecznego
b. imię i nazwisko opiekuna prawnego lub osoby zgłaszającej
c. rok urodzenia podopiecznego,
d. adres email opiekuna prawnego, osoby zgłaszającej.
e. numer telefonu osoby zgłaszającej

§ 10
Postanowienia końcowe

a) Organizator oświadcza, że przeprowadzi Turniej zgodnie z obowiązującymi
przepisami, tj. aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (COVID-19) oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

b) W Turnieju nie może wziąć udziału osoba/uczestnik, która/y ma objawy chorobowe,
takie jak gorączka, kaszel, duszności. Dotyczy to zarówno osób reprezentujących
Organizatora jak też pozostałych osób/uczestników biorących udział w Turnieju.

c) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za udział uczestników w Turnieju
niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

d) Organizatorzy zapewniają podstawową opiekę medyczną uczestnikom Turnieju.
e) Organizatorzy zapewniają doraźną pomoc przy urazach powstałych w czasie gry

(otarcia, oparzenia, dezynfekcja ran, zaopatrzenie ran – plaster, bandaż) natomiast
nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych
i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutki wypadków w czasie gry każdego
z zawodników.

f) Zgłoszenie się do Turnieju Piłki Nożnej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem
niniejszego Regulaminu.

g) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie
Turnieju.

Wszystkie zapytania dotyczące Turnieju prosimy kierować na adres mailowy:
e.cwalina@gminapiatnica.pl



Załącznik Nr 1
KARTA STARTOWA OSOBY PEŁNOLETNIEJ W TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ O
PUCHAR WÓJTA GMINY PIĄTNICA – 1 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany

……………………………………………………………………………………………….……………
(imię i nazwisko),

Zamieszkały (adres)

........................................…………………………………………………………………………………,

data urodzenia

……………………………………………………………………………………………………….…,

Akceptuję Regulamin Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Piątnica, który odbędzie się 1 października 2022 roku na terenie
sztucznego boiska wielofunkcyjnego Piątnicy. Oświadczam, iż nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w turnieju.
Zapisując się do udziału wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Piątnica ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica
Poduchowna, bezpłatnie swoich danych osobowych w postaci fotografii i nagrania wideo, a także wykorzystywania powyższych danych w
publikacjach drukowanych, Internecie oraz przekazywanie ich mediom, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).
Pragniemy poinformować, iż na podstawie art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U. 2018 r. poz.1191 z późn. zm.) zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej
jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

……………………………………………………………………………
(podpis osoby startującej w turnieju)



KARTA ZGŁOSZENIOWA DRUŻYNY

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

O PUCHAR WÓJTA GMINY PIĄTNICA

Nazwa drużyny:

…………………………………………………………………………………..……………………………..……

Osoba kontaktowa/kapitan drużyny:

……………………………………………………………………………..……………………………..………

Telefon kontaktowy:

……………………………………………………………………………..……………………………..………


