
Regulamin „Sportowej Soboty Osiedla Wilkowyja” 

organizowanej na placu zabaw przy ul. Mazowieckiej 

przez Radę Osiedla Wilkowyja i Rzeszowski Dom Kultury 

w dniu 11.06.2022 

 

1. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w turnieju piłki nożnej i piłki 

siatkowej dla różnych grup wiekowych w zawodach prowadzonych w ramach „Sportowej 

Soboty Osiedla Wilkowyja”. 

2. Organizatorem zawodów jest Rada Osiedla Wilkowyja i Rzeszowski Dom Kultury. 

3. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie zawodów, opiekę medyczną, sędziego 

do turnieju w piłkę nożną oraz wyłonienie zwycięzców i wydanie nagród. 

4. Zawody odbędą się na placu zabaw przy ul. Mazowieckiej w Rzeszowie, w dniu 11.06.2022 r. 

w godzinach 9.00 – 22.00. 

5. Celem organizacji zawodów jest promocja zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej, 

zdrowej rywalizacji i integracji po czasach Covid-19. 

 

2. Warunki uczestnictwa w zawodach 

 

1. Organizator przyjmuje zgłoszenia drużyn drogą e-mailową na adres: grzeski74@interia.pl do 

dnia 09.06.2022 r. 

2. Zgłoszenia niepełnoletniego uczestnika zawodów dokonuje rodzic/opiekun dziecka. 

3. Rodzic/opiekun uczestnika oświadcza, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału 

w zawodach. 

4. Zgłoszenie przez rodzica/opiekuna uczestnika zawodów oznacza akceptację regulaminu a tym 

samym wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, imienia i nazwiska 

w materiałach promocyjnych organizatora. 

5. Uczestnikiem zawodów jest dziecko, które zostanie zgłoszone przez rodzica/opiekuna, który 

będzie sprawował opiekę nad dzieckiem podczas trwania zawodów. Równocześnie 

rodzic/opiekun oświadcza , iż nie będzie rościł w stosunku do organizatora żadnych pretensji, 

ani praw w związku z udziałem dziecka w zawodach sportowych, w tym ewentualnych 

kontuzji w następstwie uczestnictwa w zawodach. 

6. Zawodnik powinien posiadać odpowiedni sprzęt sportowy dostosowany do panujących 

warunków w czasie zawodów. 

7. Udział w zawodach sportowych jest nieodpłatny. 

 

3. Zasady turnieju w piłkę nożną grup: dzieci 6-9 lat , 10-13 lat, młodzieży szkół średnich i grupy 

Open. 

 

1. Drużyny 5-6 osobowe (gra; 1 bramkarz + 4 zawodników w polu + ewentualnie 1 rezerwowy). 

2. Czas na rozegranie turnieju to 3 godziny. 

3. Czas trwania meczu: 2x 10 minut (może ulec zmianie w przypadku dużej ilości drużyn). 



4. Harmonogram meczy zostanie ustalony bezpośrednio przed turniejem. 

5. Regulamin meczy zostanie ogłoszony bezpośrednio przed turniejem przez sędziego zawodów. 

6. Każda drużyna musi wytypować kapitana. 

 

4. Zasady turnieju w piłkę siatkową grup: młodzieży szkół średnich i grupy Open. 

 

7. Drużyny 6 osobowe (ilość zawodników do ustalenia przed turniejem). 

8. Czas na rozegranie turnieju to 3 godziny. 

9. Czas trwania meczu to 2 sety do 10 punktów (w przypadku dużej ilości drużyn może ulec 

zmianie, jest także brany pod uwagę system gry na czas ). 

10. Harmonogram meczy zostanie ustalony bezpośrednio przed turniejem. 

11. Regulamin meczy zostanie ogłoszony bezpośrednio przed turniejem przez sędziego zawodów. 

12. Każda drużyna musi wytypować kapitana. 

 

5. Odpowiedzialność 

 

1. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności 

cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia 

jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością 

i/lub uczestnictwem w konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia 

personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu 

Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów 

medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Opiekun 

prawny Uczestnika wyraża zgodę na powyższe działania. 

2. W trakcie uczestnictwa dziecka w turnieju rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest pozostać 

w pobliżu miejsca rozgrywania turnieju. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 

turnieju. 

4. Opiekun prawny Uczestnika musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym 

w niniejszym Regulaminie. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom 

z nim powiązanym prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia 

zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych 

materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w zawodach na potrzeby 

reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie 

lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne 

z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także podmiotom 

powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez ograniczenia terytorialnego 

wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających 

Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie 

umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, 

w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, 

mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych 

celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów 

z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, 

modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu 



czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator, 

ani podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek 

opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela 

Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie 

wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku 

powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy 

i promocji. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu 

oraz do wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym momencie. 

6. Regulamin powyższy dostępny na stronie www.rdk.rzeszow.pl oraz w miejscu imprezy – plac 

zabaw przy ulicy Mazowieckiej 


