
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

Turnieju 2 Strefy w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt do 16 Lat  
XXI DOLNO ŚLĄSKICH IGRZYSK LZS - MIESZKA ŃCÓW WSI I MIAST 2020 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. CEL TURNIEJU  
- popularyzacja halowej piłki nożnej w środowisku 

- przegląd uzdolnionych piłkarsko dziewcząt 

- wyłonienie najlepszej drużyny w 2 strefie, uczestnika finału wojewódzkiego 
 

2. TERMIN I MIEJSCE  
 

- 15 listopada 2020 r. (niedziela) - hala sportowa w Jeżowie Sudeckim, ul. Kręta 27.    
- Rozpoczęcie turnieju godz. 10ºº  -   ( przyjazd drużyn w godz. 9:30 - 9:45 ) 
 

3. ORGANIZATORZY  
- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Jeleniej Górze 
- Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu 
- Dolnośląski Związek Piłki Nożnej  
 

4. UCZESTNICTWO  
- w turnieju uczestniczą najlepsze drużyny z powiatów  Jeleniogórskiego, Kamiennogórskiego i Lwóweckiego 

- zgodnie z regulaminem ogólnym XXI  Dolnośląskich Igrzysk LZS i regulaminem turnieju halowej piłki nożnej 

dziewcząt do 16 lat 
 

5. SĘDZIOWIE  
- zabezpiecza Powiatowe Zrzeszenie LZS w Jeleniej Górze.  
 

6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA 
- drużyny grają w składach 5-cio osobowych  (4 zawodniczki w polu + bramkarka) 

- dziewczęta urodzone w latach 2005 i młodsze  
- zmiany hokejowe 

- system gier uzależniony od ilości zgłoszonych zespołów ("każdy z każdym" lub w grupach) 

- obowiązują przepisy gry PZPN  
 

7. WERYFIKACJA  
- do weryfikacji drużyny muszą posiadać obowiązkowo: 

a) imienną listę zawodniczek  opieczętowaną pieczęcią jednostki zgłaszającej, potwierdzona przez prezesa klubu      

o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych - podpisana przez opiekuna  drużyny                                                 

b) Wszystkie zawodniczki, bezwzględnie muszą posiadać ważne dokumenty tożsamości: legitymacje szkolne lub 

ewentualnie paszport  !!! 
 

8. SPRAWY FINANSOWE/NAGRODY  
- koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy 

- koszty uczestnictwa pokrywają jednostki delegujące 

- organizatorzy zapewniają najlepszym drużynom nagrody honorowe (Puchary, statuetki i dyplomy).  

- zwycięski zespół uzyska prawo gry w Finale Wojewódzkim. 
 

9. INNE SPRAWY 
- zgodnie z regulaminem turnieju gier zespołowych oraz regulaminem XXI Dolnośląskich Igrzysk LZS - 2020  

- zgodnie z przepisami PZPN 

- ustala się termin obowiązkowego zgłaszania drużyn - do dnia 12.11.2020 r.  tel. 605 42 00 77  

- Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione i zaginione oraz wypadki powstałe w trakcie turnieju. 
 

- Ochrona danych osobowych. Wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na  przetwarzanie 

danych osobowych oraz wizerunku do celów związanych z realizacją zadania, innych  imprez Organizatora oraz      

do celów marketingowych Organizatora. Administratorem danych jest Organizator – Dolnośląskie Zrzeszenie LZS 

we Wrocławiu. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie     

z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24.05.2018 r. poz. 1000).  

- Każdy uczestnik biorący udział w eliminacjach strefowych XXI Dolnośląskich Igrzysk LZS musi posiadać 

oświadczenia podpisane przez opiekuna prawnego, że obecny stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w 

imprezie i w ciągu ostatnich 2 tygodni nie chorował oraz nie miał objawów; duszności, kaszlu, gorączki powyżej               

38 
o
C. Nie przebywał na kwarantannie oraz nie miał kontaktu z osobą zarażoną COVID 19 lub przebywającą            

na kwarantannie,  a w imprezie startuje dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Jednocześnie wyraża zgodę   

na przetwarzanie swoich danych osobowych / danych osobowych dziecka przez organizatorów,  w celu realizacji 

ich zadań statutowych.  

                                                      O R G A N I Z A T O R Z Y 
 


