
6 sierpnia 2022 r. 
 

 

Cele imprezy : 

 

• upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży; 

• integracja dzieci z terenu gminy Sławno; 

• wdrażanie do kształtowania zdrowych nawyków; 

• motywacja do aktywnego spędzania wolnego czasu; 

• upowszechnianie zdrowej rywalizacji. 

 

Regulamin turnieju: 

 

1. Miejsce turnieju: Boisko Orlik we Wrześnicy 

2. Organizatorem turnieju są animatorzy Boisk Orlik we Wrześnicy oraz Urząd Gminy 

Sławno. 

3. Termin : 6 sierpnia 2022 r. (sobota) godz. 10.00. 

4. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są do 3 sierpnia 2022 r. Osoba przyjmująca 

zgłoszenia:  animator orlika Gerard Kucharski telefon lub sms: 731-992-630. 

5. Drużyna składa się z zawodników z roczników 2007-2011. 

6. W celu wyrównania szans składy drużyn ustalimy wspólnie na miejscu. 

7. Podczas rozgrywek na boisku przebywa 4 zawodników + bramkarz lub 5 zawodników 

+ bramkarz (w zależności od frekwencji). 

8. W turnieju uczestniczą zarówno dziewczęta jak i chłopcy. 

9. Rozgrywki będą prowadzone w systemie każdy z każdym. 

10. Proponowany czas jednego meczu to 2 x 15 minut + 5 minut przerwy pomiędzy 

połowami. 

11. Czas spotkań może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszonych drużyn i 

ostatecznie zostanie  ustalony w dniu turnieju. 

12. Podczas gry obowiązują przepisy piłki nożnej, ale bez spalonych.  

13. Każda drużyna posiada pełnoletniego opiekuna, który przedstawia organizatorom  

w dniu turnieju: listę zawodników ( imię nazwisko, rok urodzenia) oraz oświadczenia 

/ zgody rodziców o braku przeciwwskazań do udziału w turnieju. 

14. Dojazd drużyny organizują we własnym zakresie. 

15. Nagrodami w turnieju są puchary i dyplomy. 

16. Uwaga! W dniu zawodów składanie dokumentacji od godz. 9.30.  u animatorów 

na obiekcie Orlik we Wrześnicy. 

17. Załączniki do pobrania:  

Zał. 1. lista uczestników,  

Zał. 2. Wzór oświadczenia do wypełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych. 

 

 



Załącznik Nr 1 

 

 

6 sierpnia 2022 r. 
 

 

LISTA UCZESTNIKÓW 
 

l.p. imię i nazwisko rok urodzenia 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

 

 

 

imię i nazwisko opiekuna: 



Załącznik Nr 2 
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OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO 

 
imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna:………………………………. 

 

 

Wyrażam zgodę na udział dziecka (imię i nazwisko) …………………………………………..                                                                         

w Wakacyjnym Gminnym Integracyjnym Turnieju Piłki Nożnej drużyn mieszanych 

„Startujesz - jesteś mistrzem” o Puchar Wójta Gminy Sławno w dniu 6 sierpnia 2022.  

o godzinie 10.00 na boisku „Orlik 2012” we Wrześnicy.  

 

Oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w ww. 

turnieju. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – zarówno moich jak i dziecka  

(w tym wizerunku), dla których administratorem jest Gmina Sławno – Urząd Gminy Sławno, 

w celu: 

1. przygotowania i organizacji oraz przeprowadzenia Turnieju, 

2. promocji wydarzenia, 

zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 lit a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 119 z 2018 r. poz. 127) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669, z 2019 r. poz. 730). 

 

Wyrażam zgodę na publikację wyników zawodów oraz zdjęć z wydarzenia 

(zawierających wizerunek dziecka) i nie będę rościł/-a z tego tytułu praw do wynagrodzenia. 

 

 

 

 

                                                                     data: 

                                                 podpis opiekuna: 

 


