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REGULAMIN 
DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 
 

I. ORGANIZATOR:  
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu. 

II. TERMIN I MIEJSCE:  
Turniej odbędzie się 8.10.2022 r. (sobota) o godz. 10.00. 
Miejsce rozgrywek: Hala Sportowa „Śródmieście”, al. Jana Pawła II 29, Kędzierzyn-Koźle. 

III. CEL ZAWODÓW:  
1. Rozpowszechnianie sportu wśród mieszkańców Kędzierzyna-Koźla. 
2. Popularyzacja tenisa stołowego.    
3. Promocja obiektów MOSiR.  

IV. UCZESTNICTWO:  
Turniej ma charakter otwarty.  
Kategorie: 
1. Dzieci i młodzież szkół podstawowych (z licencją lub bez) oraz szkoły średnie (bez licencji). 
2. Mężczyźni (zawodnicy niezrzeszeni).  
3. Kobiety (zawodniczki niezrzeszone). 
Warunkiem utworzenia kategorii jest zgłoszenie minimum trzech zawodników. 

V. SYSTEM ROZGRYWEK:  
Systemem pucharowym do dwóch przegranych meczów lub „każdy z każdym”. Decyzję dotyczącą 
wyboru systemu podejmuje sędzia przed turniejem, w zależności od ilości zgłoszeń.  

VI. ZGŁOSZENIA:  
Zgłoszenia do turnieju będą przyjmowane na adres sport@mosirkk.pl do 5 października oraz w dniu 
turnieju w godz. 9.00-9.45 w Biurze Zawodów.  
Niepełnoletni Zawodnicy biorący udział w Turnieju mają obowiązek przedłożenia Organizatorowi 
przed rozpoczęciem Turnieju, podpisanego przez opiekuna prawnego oświadczenia – zał. nr 1 /do 
pobrania na stronie www.mosirkk.pl/.  
Wszyscy pełnoletni Zawodnicy biorą udział w Turnieju na własną odpowiedzialność, co deklarują 
podpisanym oświadczeniem przygotowanym przez Organizatora – zał. nr 2 /do pobrania na stronie 
www.mosirkk.pl/. 

VII.      NAGRODY:  
             Za zajęcie I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach Zawodnicy otrzymują nagrody rzeczowe. 

       VIII.     SĘDZIOWANIE:  
     Zawody przeprowadzane będą zgodnie z przepisami PZTS. 

    IX.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Zawodnicy biorący udział w turnieju nie płacą wpisowego.  
2. Obowiązuje strój sportowy, zmienne obuwie sportowe, własny sprzęt do gry.  
3. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga Sędzia Główny i Organizator.  
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione w szatni.  
5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników imprezy. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian poszczególnych punktów Regulaminu. 
7. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez MOSiR wizerunku 

mojego utrwalonego w postaci zdjęć i/lub filmów z „Turnieju tenisa stołowego” w ramach Dni 
Otwartych Funduszy Europejskich zorganizowanych na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 
lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona 
czasowo i terytorialnie, obejmuje wszelkie formy publikacji za pośrednictwem dowolnego 
medium w związku z popularyzacją sportu oraz organizacją i promocją zawodów. 

 
Organizator 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Kędzierzyn-Koźle 


