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Organizator
Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 35
87-100 Toruń
NIP: 9561708592
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Cele imprezy
•

Rywalizacja sportowa

•

Popularyzacja siatkówki plażowej

•

Promocja aktywnego wypoczynku w środowisku akademickim

•

Promocja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Termin
•

Data rozgrywek: 20.06.2022

•

9:00 – weryfikacja zgłoszeń

•

9:30 – odprawa techniczna

•

10:00 – rozpoczęcie rozgrywek

Biuro zawodów
Rynek Nowomiejski w Toruniu, 87-100 Toruń
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Warunki uczestnictwa

5.1

Drużna składa się z 2 osób (mężczyzn)

5.2

Uczestnikiem może zostać każda osoba posiadająca legitymację studencką
lub absolwenta uczelni wyższej.

5.3

Wszyscy uczestnicy muszą zostać osobiście zweryfikowani w Biurze
Zawodów.

5.4 Wszyscy zawodnicy zgłaszając się do turnieju oświadczają, że startują na
własną odpowiedzialność, i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do
udziału w turnieju.
5.5

Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości (dowód
osobisty, paszport, prawo jazdy) celem kontroli tożsamości i daty urodzenia.
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6.1

Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane są do 10.06.2022 do godziny 12:00 przy pomocy
elektronicznego

formularza

dostępnego

na

stronie

internetowej

organizatora www.plazagotyku.pl
6.2

Organizator ustala limit zgłoszeń na 12 par

6.3

Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniała formularz
zgłoszeniowy.
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Opłata startowa

7.1

Udział w turnieju jest darmowy

7.2

Po

osiągnięciu

limitów

automatycznie się zamkną.

dostępnych

miejsc,

formularze

rejestracji

5

8

9

Świadczenia organizatora
•

Obsada sędziowska

•

Obsada pomocnicza

•

Zabezpieczenie medyczna

•

Woda

•

Ubezpieczenie OC

•

Dostęp do szatni

•

Dostęp do pryszniców i toalet

Zasady rywalizacji

9.1

Stosowanie się do zasad Fair Play

9.2

Stosowanie się do poleceń obsługi i służb z ramienia Organizatora

9.3

Oficjalne zasady gry w siatkówkę plażową PZPS (Handbook)

9.4 Zakaz śmiecenia
9.5

System

rozgrywek

będzie

ustalony

po

zakończeniu

rejestracji

i

opublikowany na stronie www.plazagotyku.pl
10 Nagrody
10.1 W klasyfikacji generalnej: statuetki oraz nagrody rzeczowe
10.2 Warunkiem otrzymania nagród jest osobisty udział w ceremonii dekoracji –
w przypadku braku nagrodzonych zawodników nagrody przepadają i nie
będą wręczone
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11.1

Postanowienia końcowe
Ze względów bezpieczeństwa (np. w przypadku ekstremalnych warunków
atmosferycznych) organizator może odwołać zawody.

11.2 Zawodnik zgłaszając się, wyraża zgodę do wykorzystania swojego
wizerunku w celach promocyjnych oraz przetwarzania danych osobowych
podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
zawodów
11.3 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwości zmian w regulaminie, o
których zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed
rozpoczęciem imprezy komunikatem na stronie internetowej zawodów

