
III Turniej Piłki Nożnej Plażowej 
o Puchar Ziemi Pszczyńskiej  

 
1. Rodzaj zawodów – turniej piłki nożnej plażowej. 
2. Organizator – Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie. 
3. Miejsce i termin zawodów – boisko piaskowe POSiR, 8 lipca, 

początek godz. 13.00. 
4. Cel zawodów – popularyzacja aktywnego wypoczynku, 

popularyzacja piłki nożnej plażowej. 
5. Warunki uczestnictwa: 

 zgłoszenia do turnieju przyjmowane są drogą elektroniczną 
(sport@posir.pszczyna.pl z dopiskiem „III Turniej Piłki Nożnej 
Plażowej) do 5 lipca 

 wpisowe do turnieju wynosi 80 zł, które należy wpłacić do 5 
lipca 

 drużyny posiadają jednolite koszulki 
 w turnieju mogą występować kobiety i mężczyźni, którzy mają 

ukończone 18 lat; osoby niepełnoletnie posiadają pisemną 
zgodę na udział w imprezach 

6. Uczestnicy oświadczają, że są zdrowi, mają zgodę lekarza na 
udział w zawodach oraz biorą udział w zawodach na własną 
odpowiedzialność. 

7. Drużyna składa się maksymalnie z ośmiu zawodników. Na boisku 
przebywa czterech graczy + bramkarz. 

8. Turniej zostanie rozegrany zgodnie z zasadami piłki nożnej 
plażowej z uproszczeniami. Czas oraz system gry turnieju jest 
uzależniony od ilości uczestniczących drużyn. 

9. Ubezpieczenie – uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 
10. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć podczas 

zawodów i publikowanie ich w serwisie internetowym 
www.posir.pszczyna.pl oraz innych mediach. 

11. Opieka medyczna – organizator zapewnia opiekę medyczną 
podczas zawodów. 

12. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do podporządkowania się 
zaleceniom organizatora w zakresie ładu i porządku na obiekcie 
sportowym, w którym rozgrywane są zawody. 

13. Czas oraz system gry poszczególnych turniejów uzależniony jest 
od ilości zgłoszeń. Wszelkie szczegóły zostaną podane przed 
rozpoczęciem zawodów. 

14. Zabrania się uczestnictwa w zawodach po spożyciu alkoholu lub 
innych środkach odurzających oraz w przypadku złego 
samopoczucia. 

15. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe zagubione lub 
skradzione podczas zawodów. 

16. Uczestnicy zawodów akceptują postanowienia niniejszego 
regulaminu. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz 
prawo do podejmowania ostatecznej decyzji w kwestiach spornych, 
a także spraw nieujętych w niniejszym regulaminie. 


