
 
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  

 

TURNIEJU 1 i 2 STREFY JELENIOGÓRSKIEJ W WARCABACH 100-POLOWYCH 
XXII Dolnośląskich Igrzysk LZS - Mieszkańców Wsi i Miast 

 

SIEDLĘCIN 09 X 2021 r. 
 

 

1. TERMIN I MIEJSCE 
 

09 października  2021  roku  ( sobota ) - Dom Ludowy w Siedlęcinie (gmina Jeżów Sudecki, Powiat Karkonoski). 
Rozpoczęcie turnieju godz. 11:00   

 

2. ORGANIZATORZY 
 

Powiatowe Zrzeszenie LZS w Jeleniej Górze 
Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu  
GLKS „Je żów Sudecki” w Jeżowie Sudeckim 
Rada Sołecka w Siedlęcinie 

 

3. UCZESTNICTWO / KATEGORIE 
 

Zgodnie z regulaminem rozgrywek w warcabach 100 polowych XXII Dolnośląskich Igrzysk LZS - Mieszkańców Wsi                     
i Miast, startuj ą dziewczęta/kobiety i chłopcy/mężczyźni w następujących kategoriach wiekowych: 
 

ORLIK     -    rocznik 2011 i młodsi 
MŁODZIK    -   rocznik 2010  -  2008 
JUNIOR MŁODSZY   -   rocznik 2007  -  2005 
JUNIOR   -  rocznik 2004  -  2002 
SENIOR   -  rocznik 2001 i starsi 

 
Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, ogranicza się liczbę zawodniczek i zawodników startujących         
z jednego powiatu (w każdej kategorii wiekowej)  maksymalnie  do 4 osób ! 

 

4. PROGRAM 
 

System rozgrywek, uzależniony od ilości zgłoszonych uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych, ustala 
sędzia główny w porozumieniu z organizatorem. 

 

5. SPRAWY FINANSOWE / NAGRODY 
 

Koszty organizacyjne turnieju ponoszą organizatorzy 
Koszty uczestnictwa ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące 
Nagrody honorowe w klasyfikacji indywidualnej (medale i dyplomy pamiątkowe) 
Zdobywcy miejsc  I - IV uzyskują prawo gry w Finale Dolnośląskim  

 

6. ZGŁOSZENIA 
 

Ilo ściowe i imienne zgłoszenia do zawodów kierować obowiązkowo do dnia 07 października 2021 r.   na Powiatowe 
Zrzeszenie LZS w Jeleniej Górze ► e-mali: pz_lzs@op.pl   

  

7. SPRAWY RÓŻNE  
 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji uczestników turnieju (uprawnień  do  startu) 
Inne sprawy zgodnie z regulaminem turnieju w warcabach 100-polowych i regulaminem ogólnym XXII Dolno śląskich 
Igrzysk LZS - Mieszkańców Wsi i Miast. 

    Ochrona danych osobowych.  
Wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku            
do celów związanych z realizacją zadania, innych imprez Organizatora oraz do celów marketingowych Organizatora. 
Administratorem danych jest Organizator - Powiatowe Zrzeszenie LZS w Jeleniej Górze. Dane osobowe zawodników 
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).  
 

OOOOŚWIADCZENIA UCZESTNIKA WIADCZENIA UCZESTNIKA WIADCZENIA UCZESTNIKA WIADCZENIA UCZESTNIKA ----    ELIMINACJI STREFOWYCH W WARCABACH STUPOLOWYCHELIMINACJI STREFOWYCH W WARCABACH STUPOLOWYCHELIMINACJI STREFOWYCH W WARCABACH STUPOLOWYCHELIMINACJI STREFOWYCH W WARCABACH STUPOLOWYCH    
 

• Każdy zawodnik/czka startujący w eliminacjach strefowych Dolnośląskich Igrzysk LZS w warcabach stupolowych oświadcza,  
że poprzez zapoznanie się z niniejszym regulaminem potwierdza, 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 oC. 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.  

     

 
ORGANIZATORZY 


