
 

Regulaminy dotyczące rozgrywek sportowo-rekreacyjnych  

oraz wyjazdu na narty i snowboard w czasie ferii zimowych  

 

Indywidualna Liga w Kręgle 

I. ORGANIZATOR:                                                                                                                                                   
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli                                                                                                  
43 – 225 Wola ul. Pszczyńska 9                                                                                                                                                        
II. CEL:                                                                                                                                                                                          
- popularyzacja gry w kręgle                                                                                                                                          
- upowszechnianie aktywnego wypoczynku                                                                                                                              
III. TERMIN I MIEJSCE:                                                                                                                                                  
Liga będzie się odbywała w czasie ferii w następujących dniach i godzinach:                                                                                                             
- RUNDA I -   16.I.2017r. (poniedziałek) godz.  9

30
 – 12

00                                                                                                                                                    

- RUNDA II -  23.I.2017r. (poniedziałek) godz.  9
30

 – 12
00                                                                                                                                               

  

Rozgrywki odbywać się będą na kręgielni krytej pływalni w Woli                                                                                                
IV. UCZESTNICTWO:                                                                                                                                                             
- uczniowie zamieszkujący w Gminie Miedźna (dziewczęta i chłopcy)                                                                                                                          

  

- w lidze mogą grać tylko i wyłącznie amatorzy od rocznika 2004 i starsi - maksymalna liczba startujących - 16 osób 
(obowiązuje kolejność zgłoszeń)                                                                                                                                          
- każdego uczestnika obowiązuje zmienne obuwie sportowe                                                                                             
V. ZASADY GRY:                                                                                                                                                                      
- każdy uczestnik ligi zdobywa punkty w każdej rundzie                                                                                                        
- w każdej z rund będą rozgrywane 2 kolejki                                                                                                                   
- suma punktów z 2 rund wyłoni zwycięzców                                                                                                                       
- uzyskane wyniki będzie można śledzić na stronie www.basen.miedzna.pl w zakładce „Indywidualna Liga                      
w Kręgle”                                                                                                                                                                                               

http://www.basen.miedzna.pl/


 

VI. NAGRODY:                                                                                                                                                                  
-  statuetki i dyplomy dla III najlepszych zawodniczek i zawodników 

VII. ZGŁOSZENIA                                                                                                                                                                                                 
- zgłoszenia należy przesyłać tylko i wyłącznie e-mailem basen@miedzna.pl do 11.I.2017r. (środa włącznie)                                                                                                                                                                       
- zgłoszenie winno zawierać nazwisko i imię uczestnika oraz miejsce zamieszkania                                                         
- przesyłając zgłoszenie drogą e-mail uczestnik ligi potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem, 
zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez organizatora na 
potrzeby ligi                                                                                                                                                                                 
- organizator e-mailem zwrotnym potwierdzi przyjęcie zgłoszenia do ligi                                                                           
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE                                                                                                                                       
1. Komisję sędziowską powołuje organizator.                                                                                                                      
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.                                                                                                 
3. Wszelkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzyga komisja sędziowska.                                                 
4. Zawodnicy rozgrywek ubezpieczają się na własny koszt.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:i.mietlinski@miedzna.pl


 

                                                                                 

Wyjazdy na narty i snowboard do Rzyk k. Andrychowa 
 

REGULAMIN  
1. Organizator wyjazdu: 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli  
43-225 Wola, ul. Pszczyńska 9 
tel. 32 4488931 

2. Cel wyjazdu: Promocja aktywnego spędzenia wolnego czasu w czasie ferii zimowych przez uczniów Gminy 
Miedźna 

3. Terminy i miejsce wyjazdu: 
 – wyjazd nr 1 - 17 stycznia 2017r. (wtorek) Rzyki k. Andrychowa  

         – wyjazd nr 2 - 24 stycznia 2017r. (wtorek) Rzyki k. Andrychowa  
    Godzina wyjazdu i miejsce zbiórki – 6

30 
z parkingu przy krytej pływalni w Woli, powrót na miejsce około 14

30 

4. Uczestnictwo: 
Uczestnikiem wyjazdu może być osoba, która: 
a) zapisała się i dokonała opłaty za wyjazd w kasie krytej pływalni w Woli, ul. Pszczyńska 9 
b) wypełniła kartę zgłoszenia – Załącznik nr 1 (dostępny w kasie pływalni lub www.basen.miedzna.pl)  
Osoby niepełnoletnie mogą skorzystać z wyjazdu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.                                  
W przypadku opieki nad dzieckiem niepełnoletnim przez osobę, inną niż rodzic/opiekun prawny, wymagana 
jest pisemna zgoda – Załącznik nr 2 (dostępny w kasie pływalni lub www.basen.miedzna.pl) 
Osoba dorosła może wziąć pod opiekę maksymalnie troje innych dzieci 
Uczestnicy wyjazdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. 
 

5. Zgłoszenia od 02 stycznia 2017r.: 
a) na wyjazd nr 1 do 11 stycznia 2017r. do godziny 22

00
 w kasie krytej pływalni w Woli ul. Pszczyńska 9 

b) na wyjazd nr 2 do 18 stycznia 2017r. do godziny 22
00

 w kasie krytej pływalni w Woli ul. Pszczyńska 9 
c) lista uczestników sporządzana jest na podstawie kolejności zgłoszeń 

http://www.basen.miedzna.pl/
http://www.basen.miedzna.pl/


6. Organizator wyjazdu zapewnia: 
a) prowadzenie zapisów – uczestników wyjazdu  
b) przejazd autokarem (50 osób) 
c) karnet na wyciąg około 4 godz.  
d) opiekuna grupy  
e) na podstawie zebranych od uczestników numerów PESEL organizator dokona ubezpieczenia NNW, które 

obowiązuje na czas trwania wyjazdu. 
7. Obowiązki uczestnika: 

a) każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest do dokonania wpłaty w wysokości 50 zł. płatne w kasie krytej 
pływalni w Woli ul. Pszczyńskiej 9 zgodnie z w/w terminami zgłoszeń  

b) każdy uczestnik powinien posiadać własny i sprawny sprzęt narciarski lub snowboardowy 
c) po zamknięciu listy nastąpi ubezpieczenie uczestników, dokonanie zmian personalnych po zamknięciu listy 

wiąże się z brakiem ubezpieczenia 
d) za rezygnację z wyjazdu po terminie zgłoszeń organizator nie dokonuje zwrotu wpisowego 
e) każdy uczestnik zobowiązany jest do podania niezbędnych danych w celu ubezpieczenia do NNW i wyraża 

dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych, na zasadach zawartych                 
w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2153, 2281, j.t.,           
z późniejszymi zamianami) oraz wyraża dobrowolną zgodę na wykorzystanie wizerunku przez Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli ul. Pszczyńska 9, 43-225 Wola, w celach niezbędnych do 
wykonania statutowych zadań GOSiR. 

f) podczas organizowanych wyjazdów obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych 
g) każdy uczestnik powinien dostosować ubiór do panujących warunków atmosferycznych  
h) każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu wyjazdów oraz wszelkich 

regulaminów obowiązujących w stacji narciarskiej. Uczestnik wyjazdu korzysta z tras narciarskich wyłącznie 
na swoją odpowiedzialność z uwzględnieniem indywidualnych umiejętności 
 

8. Ramowy plan wyjazdów: 
- zbiórka godz. 6

30
 na parkingu przy krytej pływalni w Woli ul. Pszczyńska 9 

- sprawdzenie obecności uczestników uprawnionych do skorzystania z wyjazdu 
- odczytanie regulaminu wyjazdu, omówienie zasad bezpieczeństwa  oraz porządku podczas podróży 



- wyjazd godz. 6
50

 
- wyjazd z parkingu przy stoku 13

15
 

- powrót na parking przy krytej pływalni w Woli ul. Pszczyńska 9 około godz. 14
30 

    9. Przepisy końcowe: 
        a) organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy w przypadku niekorzystnych warunków narciarskich    
            na stoku oraz małej liczby uczestników 

b) w przypadku odwołania wyjazdu, organizator powiadomi uczestników (osoby zapisane) o odwołaniu 
wyjazdu, najpóźniej w dniu poprzedzającym wyjazd 

c) organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników w tym za szkody wyrządzone w 
stosunku do osób trzecich, zarówno dotyczących zdrowia, życia jak i mienia 

d) każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem wyjazdów, 
akceptacji jego postanowień i zobowiązuje się do jego przestrzegania.      

 
Organizator:  
GOSiR w Miedźnej z/s w Woli  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE 

Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych 

 

1. Data, miejsce zawodów i godzina rozpoczęcia turnieju: 18 stycznia 2017r., (środa)  
hala sportowa  w Gilowicach 

2. Ilość drużyn – bez ograniczeń 

3. Mecze rozgrywane będą na boisku do piłki ręcznej 

4. Liczba zawodników w drużynie – 5 zawodników plus 2 rezerwowych 

5. Zapisy do turnieju:  

a) od 9
30

 dla klas I – III, rozpoczęcie turnieju 10
00

  

b) od 12
30

 dla klas IV – VI, rozpoczęcie turnieju 12
45 

 

6. Nagrody: medale dla trzech najlepszych drużyn  

7. Dojazd do Gilowic – we własnym zakresie 

8. System rozgrywek, czas jednego meczu będzie uzależniony od ilości drużyn 

 

 

 

 



 

 

Turniej „dwójek” Siatkarskich Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych 

 

1. Data, miejsce zawodów i godzina rozpoczęcia turnieju: 19 stycznia 2017r., (czwartek) hala sportowa             
w Gilowicach ,rozpoczęcie turnieju godz. 10

00
 

2. Ilość drużyn – bez ograniczeń 

3. Liczba zawodników w drużynie – 2 dziewczyny, 2 chłopców  

4. Mecze rozgrywane będą na ¼ powierzchni boiska do siatkówki 

5. Zapisy do turnieju: przed turniejem od 9
30

 

6. Nagrody: medale dla trzech najlepszych drużyn 

7. Dojazd do Gilowic – we własnym zakresie 

8. System rozgrywek, czas jednego meczu będzie uzależniony od ilości „dwójek” siatkarskich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych  

1. Data, miejsce zawodów i godzina rozpoczęcia turnieju: 20 stycznia 2017r., (piątek)                                                                                                                                          

hala sportowa w Gilowicach rozpoczęcie turnieju godz. 10
00

 

2. Ilość zawodników – bez ograniczeń 

3. Mecze rozgrywane będą na trzech stołach tenisowych 

4. Zapisy do turnieju: przed turniejem od 9
30

 

5. Nagrody: medale dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników 

6. Dojazd do Gilowic – we własnym zakresie 

7. System rozgrywek będzie uzależniony od ilości zawodniczek i zawodników 

 

 

 

 

 

 



 

SZKOŁY GIMNAZJALNE 

 

Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Gimnazjalnych 

1. Data, miejsce zawodów i godzina rozpoczęcia turnieju: 25 stycznia 2017r., (środa)  hala sportowa                      
w Gilowicach, rozpoczęcie turnieju godz. 10

00
 

2. Ilość drużyn – bez ograniczeń 

3. Mecze rozgrywane będą na boisku do piłki ręcznej 

4. Liczba zawodników w drużynie – 5 zawodników plus 2 rezerwowych 

5. Zapisy do turnieju: przed turniejem od 9
30

 

6. Nagrody: medale dla trzech najlepszych drużyn  

7. Dojazd do Gilowic – we własnym zakresie 

8. System rozgrywek, czas jednego meczu będzie uzależniony od ilości drużyn 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Turniej „dwójek” Siatkarskich Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych 

 

1. Data, miejsce zawodów i godzina rozpoczęcia turnieju: 26 stycznia 2017r., (czwartek)   hala sportowa           
w Gilowicach, rozpoczęcie turnieju godz. 10

00
 

2. Ilość drużyn – bez ograniczeń 

3. Liczba zawodników w drużynie – 2 dziewczyny,  

4. Mecze rozgrywane będą na ¼ powierzchni boiska do siatkówki 

5. Zapisy do turnieju: przed turniejem od 9
30

 

6. Nagrody: medale dla trzech najlepszych drużyn 

7. Dojazd do Gilowic – we własnym zakresie 

System rozgrywek, czas jednego meczu będzie uzależniony od ilości „dwójek” siatkarskich 

 

 

 

 

 

 



 

 

Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych  

1. Data, miejsce zawodów i godzina rozpoczęcia turnieju: 27 stycznia 2017r., (piątek)                                                                                                                                          

hala sportowa w Gilowicach rozpoczęcie turnieju godz. 10
00

 

2. Ilość zawodników – bez ograniczeń 

3. Mecze rozgrywane będą na trzech stołach tenisowych 

4. Zapisy do turnieju: przed turniejem od 9
30

 

5. Nagrody: medale dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników 

6. Dojazd do Gilowic – we własnym zakresie 

7. System rozgrywek będzie uzależniony od ilości zawodniczek i zawodników 

 

 

Pytania i wątpliwości proszę kierować 
pod nr tel. 519 347 291 Ireneusz Mietliński 

lub e-mail: basen@miedzna.pl 

mailto:basen@miedzna.pl

