
 TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ (Otwarty) 

„Dni Różana 2018” 

1.Organizator:  

- Urząd Gminy w Różanie 

- Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie - ul. Mickiewicza 5, 06-230 Różan, tel./fax 

29 7669042 

2.Miejsce:  

Boisko przy Stadionie Sportowym w Różanie, ul. Szkolna 1.  

(Na boisku znajduję się sztuczna murawa. Uczestnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są 

do posiadania odpowiedniego obuwia sportowego. Zabrania się gry w korkach.) 

3.Termin:  

14 lipca 2018 r., rozpoczęcie o godz. 9:00 

4.Uczestnictwo:  

Drużyna może liczyć max 8 zawodników. Na boisku podczas meczu występuje 5 zawodników i 

bramkarz. W zawodach mogą startować osoby od 16 r. życia. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, 

muszą dostarczyć organizatorowi pisemną zgodę na udział w turnieju rodzica / opiekuna prawnego. 

5. Zgłoszenie:  

Zapisy rozpoczynają się od 18.06.2018 r. Imienną kartę uczestnictwa drużyny należy przesłać do dnia 

11.07.2018 r. na adres e-mail fc2012rozan@gmail.com. W tytule należy wpisać nazwę danego 

turnieju. 

 

6. System rozgrywek:  

System rozgrywek zostanie ustalony po zgłoszeniu się drużyn i podany do wiadomości przed 

rozpoczęciem turnieju na miejscu rozgrywek. 

7. Nagrody:  

Dla zwycięzców przewidziane nagrody. 

8. Postanowienia końcowe: 

Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga organizator oraz sędzia główny zawodów. 

 



Otwarty Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy 
Różan. 

Karta uczestnictwa 

 

Nazwa drużyny:………………………………………………………………… 

 

Lp
. 

Nazwisko i Imię 
Wiek 

uczestnika 
Podpis 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

Własnoręcznymi podpisami oświadczamy, że nie mamy żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do OTWARTEGO 
TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ rozgrywanego w ramach „Dni Różana 2018”, akceptujemy i zobowiązujemy się 
przestrzegać regulaminu turnieju. 

 



OTWARTY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ o Puchar Burmistrza 
Gminy Różan. 

 

Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych  

Zawodników uczestniczących  

W otwartym turnieju piłki nożnej 

Jako rodzic/opiekun prawny zawodnika uczestniczącego w Otwartym Turnieju Piłki Nożnej rozgrywanym 
w ramach „Dni Różana 2018” w dniu 14.07.2018 r.: oświadczam, że znane są mi warunki uczestnictwa 
oraz zasady jego rozgrywania. Po zapoznaniu się z nimi wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego 
dziecka/podopiecznego, który nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu imprezie. 

 

Lp
. 

Nazwisko i imię 
rodzica/opiekuna prawnego  Podpis 

1.   

 

 


