
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU W WARCABACH 100-POLOWYCH 
XXIII Dolnośląskich Igrzysk LZS - Mieszkańców Wsi i Miast 

 

MARCISZÓW 22 X 2022 r. 
 

 

1. TERMIN I MIEJSCE 
 

22 października  2022  roku  ( sobota ) - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marciszowie, ul. Szkolna 2   

( powiat kamiennogórski ). Rozpoczęcie turnieju godz. 11:00 !   
 

2. ORGANIZATORZY 
 

Dolnośląskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe  

Powiatowe Zrzeszenie LZS w Kamiennej Górze 

Gmina Marciszów 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marciszowie 
LKS „Bóbr” Marciszów 

 

3. UCZESTNICTWO / KATEGORIE 
 

Zgodnie z regulaminem rozgrywek w warcabach 100-Polowych XXIII Dolnośląskich Igrzysk LZS - Mieszkańców  

Wsi i Miast.  
Startują dziewczęta/kobiety oraz chłopcy/mężczyźni którzy zajęli miejsca I – IV w eliminacjach strefowych,  

w następujących kategoriach wiekowych: 
 

ORLIK     -    rocznik 2012 i młodsi 
MŁODZIK    -   rocznik 2011  -  2009 
JUNIOR MŁODSZY   -   rocznik 2008  -  2006 
JUNIOR   -  rocznik 2005  -  2003 
SENIOR   -  rocznik 2002 i starsi 

 

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 (statuetki, medale i dyplomy pamiątkowe) 

Startowe do finału wynosi 15 zł od jednego zgłoszonego uczestnika (zawodnik, trener, opiekun i inni) 
 

6. ZGŁOSZENIA 
 

Ilościowe oraz imienne zgłoszenia do zawodów kierować obowiązkowo do dnia 18 października 2022 r.    

na adres 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 XXIII Dolnośląskich 
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 - Dolnośląskie Zrzeszenie LZS. 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).  
 

 

8. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA     
Każdy zawodnik startujący w imprezie( w przypadku niepełnoletniego rodzic lub prawny opiekun)  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. 

ORGANIZATORZY 

 


