
 

ZAPOWIEDŹ ZAWODÓW 

Gminny Turniej Piłki Nożnej „6-ki piłkarskie” 
 

 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

Organizator:  
Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec 

 Cel Zawodów: 

Popularyzacja  piłki nożnej i zdrowego trybu życia oraz integracja młodzieży poprzez grę 

zespołową i rywalizacje sportową, upowszechnianie zasady fair-play, zorganizowanie 

wolnego czasu młodzieży. 

 Termin i miejsce zawodów: 

Dnia  18.09.2020r. (piątek) godz. 9.00 - (Boisko ze sztuczną nawierzchnią - Stadion 

sportowy w Czarnym Dunajcu) 

 

 
1. Uczestnictwo:  

Do zawodów sportowych drużyny/zawodnicy zgłaszani są na imiennych listach, 

podpisanych przez dyrekcje szkoły i opiekuna – nauczyciela wychowania fizycznego 
na adres email: sport@ckip.org  lub telefoniczne z podaniem nazwy szkoły i liczby 

zawodników oraz obowiązkowo zgłoszenie  pisemne najpóźniej do dnia 

15.09.2020r. (wtorek) do godz. 13.00 
 

2. Adres korespondencji:    Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, 34-

470 Czarny Dunajec,   ul. Józefa Piłsudskiego 2A , tel./fax. 18 26 571 79 
 

 
Z przyczyn organizacyjnych, drużyny niezgłoszone w terminie określonym przez niniejszy 

regulamin, nie zostaną dopuszczone do rozgrywek. 

W przypadku jeśli zgłoszonych szkół (drużyn) będzie mniej niż cztery 

ZAWODY ZOSTANĄ ODWOŁANE! 

 

Udział w zawodach i sposób rozegrania:  

1. Turniej organizowany jest dla uczniów szkół z terenu gminy Czarny Dunajec 

2. W grze uczestniczy: 5 zawodników w polu + 1 bramkarz, zespół liczy do 12 

zawodników z jednej szkoły. 

3. System rozgrywek: w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. 

4. Zawody rozgrywane są na boisku ze sztuczną trawą 

5. Czas gry: 2 x 10 minut (z 3 min. Przerwą) 



6. W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę w przypadku remisu przeprowadza się 

dogrywkę 1 x 5 min., w której obowiązuje zasada „złotej bramki”. W dalszej 

kolejności rzuty karne x 3, następne karne do pierwszego rozstrzygnięcia. 

7. Pozostałe przepisy zgodnie z ogólnymi przepisami PZPN  
8. Punktacja: za wygrane spotkanie zespół otrzymuje 3 punkty, za remis - 1 punkt, za 

przegrane - 0 punktów  
9. W przypadku łamania kultury sportowej może nastąpić wykluczenie zawodnika 

/opiekuna lub zespołu z zawodów.  

10. Nagrody: 
Za zajęcie miejsc od I – III drużyny otrzymują pamiątkowe Puchary a do 6 miejsca 

pamiątkowe dyplomy. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

• Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, sposobu przeprowadzenia lub 

odwołania zawodów. 

• Wszystkim uczestnikom (szkołom) zawodów z terenu gminy Czarny Dunajec organizatorzy 

zapewniają dojazd. 

• Zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie. 

• Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaistniałe wypadki podczas rozgrywanych 

zawodów oraz nie ubezpiecza zawodników. 

• Bezwzględnie obowiązuje strój sportowy 

• Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez pełnoletnią osobę (w 

przypadku małoletnich – ich opiekuna) na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku 

(zdjęcia, filmy) do celów marketingowych 
 

Instytucja/osoba biorąca udział w przeglądzie, konkursie i innej imprezie kulturalnej, sportowej 

organizowanej przez Gminę Czarny Dunajec lub Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec 

oświadcza, że posiada zgodę rodziców, opiekunów na przetwarzanie danych osobowych na podstawie 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją treści 
niniejszego regulaminu. 

 

W zawodach sportowych systemu współzawodnictwa w roku szkolnym 2020 / 2021  

obowiązują następujące roczniki: 

Igrzyska Dzieci – rocz. 2008-2010 
Igrzyska Młodzieży szkolnej – rocz. 2006-2007 

 
PRZYPOMINAMY: 

Do zawodów POWIATOWYCH będą dopuszczane szkoły/i uczniowie/ zarejestrowane w  systemie   
S R S  - „SYSTEM REJESTRACJI  SZKÓŁ”   Szkolnego Związku Sportowego.  Adres  systemu :  www.srs.szs.pl 

Warunkiem udziału  szkół w zawodach powiatowych jest odpłatność na rok szkolny w  wys. 30 zł. 
 


