REGULAMIN
Turnieju piłki nożnej 6-osobowej
organizowanego w ramach Turniejów sportowych toruńskich bohaterów
Niepodległej Polski
Rozdział I
Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Turnieju piłki nożnej 6osobowej organizowanego w ramach Turniejów sportowych toruńskich
bohaterów Niepodległej Polski (zwanego dalej: Turniejem) realizowanego przez
Fundację Scientia Thorunensia (zwana dalej: Organizatorem) w ramach
programu “Sport dla wszystkich” finansowanego przez Ministerstwo Sportu i
Turystyki.
2. Celem Turnieju jest popularyzacja sportu realizowana poprzez zwiększenie
aktywności fizycznej wśród przedstawicieli zawodów zaufania publicznego,
współzawodnictwa sportowego, propagowanie i kształtowanie zdrowego stylu
życia oraz promowanie patriotyzmu.
3. W ramach Turnieju zorganizowane zostaną rozgrywki dla zawodów zaufania
publicznego w piłce nożnej 6-osobowej.
4. Miejscem rozegrania Turnieju jest Toruń. Szczegółowe informacje dotyczące
miejsca rozgrywek zostaną podane po zakończeniu procesu rekrutacji.
5. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i czasu Turnieju zostaną ogłoszone
na stronie internetowej Organizatora, dedykowanej dla organizacji określonego
w ust. 1 zadania.
Rozdział II
Uczestnictwo
1. Uczestnikami Turnieju mogą być przedstawiciele zawodów zaufania
publicznego.
2. W celu wzięcia udziału w Turnieju należy wypełnić formularz, znajdujący się na
stronie internetowej Organizatora w zakładce ‘zgłoszenia’, wraz ze wskazanymi
załącznikami oraz wypełnione dokumenty przesłać na adres mailowy
Organizatora.
3. Zgłoszenia dokonuje przedstawiciel drużyny (zwany dalej: Zgłaszającym)
reprezentującej dany zawód zaufania publicznego. Zgłaszający jest
obowiązany przedstawić Organizatorowi listę zawodników oraz potwierdzić ich
przynależność do danego zawodu zaufania publicznego.
4. Zgłoszenia Organizator przyjmuje do dnia wskazanego na stronie internetowej
Organizatora.
5. Zgłaszający oświadcza, że nie występują żadne przeciwwskazania do udziału
zawodników w Turnieju, w szczególności o charakterze medycznym oraz o tym,
że jest zdrowy i na odpowiedzialność Zgłaszającego decyduje się na udział w
rywalizacji sportowej.

6. W przypadku powstania z winy umyślnej przez zawodnika szkody w mieniu
należącym lub wynajmowanym przez Organizatora, zawodnik będzie
zobowiązanym do jej naprawienia.
7. Organizator ma prawo do weryfikacji przesłanych zgłoszeń oraz wyboru
określonych uczestników.
8. O uczestnictwie w Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.
Rozdział III
Zasady
1. W Turnieju weźmie udział 8-10 drużyn podzielonych w drodze losowania na 2
pięciozespołowe grupy. Drużyny rywalizować będą w grupie w systemie “każdy
z każdym”.
2. Z każdej grupy do fazy pucharowej przechodzą cztery drużyny, które w dwóch,
jednomeczowych ćwierćfinałach rywalizują ze sobą o miejsce w dalszej fazie
rozgrywek.
3. Przegrani fazy półfinałowej rozegrają mecz o trzecie miejsce.
4. Drużyna liczy maksymalnie 12 zawodników.
5. Mecz trwa 2 x 15 minut, z 5-minutową przerwą pomiędzy połowami.
6. W meczach nie obowiązuje limit zmian.
7. W meczach obowiązują powszechne zasady piłki nożnej 6-osobowej, które
zostaną przedstawione drużynom w dniu rozpoczęcia rywalizacji.
8. Zawody będą sędziowane przez profesjonalnych, doświadczonych sędziów.
Rozdział IV
Nagrody
1. Nagrodzone zostaną drużyny oraz zawodnicy zajmujący miejsca 1-3.
2. Drużyny i zawodnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, puchary oraz medale,
odpowiednio w kolorach: brązowe za zajęcie 3. miejsca, srebrne za zajęcie 2.
miejsca, złote za zajęcie 1. miejsca.
3. Drużyny i zawodnicy otrzymają również nagrody upamiętniające toruńskich
bohaterów walki o niepodległość, w tym książki, broszury i biuletyny.
4. Dla wszystkich zawodników przewidziane są pamiątkowe pakiety zawierające
broszury i biuletyny.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez
zawodników w trakcie trwania rozgrywek.
2. Organizator zapewnia ubezpieczenie zawodnikom biorącym udziału w
rozgrywkach.
3. Regulamin Turnieju dostępny jest przez cały okres trwania wszystkich
rozgrywek u przedstawicieli Organizatora oraz na stronie internetowej Turnieju.
Regulamin zostanie również opublikowany w mediach społecznościowych
Turnieju po zakończeniu rekrutacji.

4. Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu przed rozpoczęciem
Turnieju. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji
Regulaminu, jak również spraw nieobjętych Regulaminem.

