REGULAMIN TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO
I ORGANIZATOR
Organizatorem rozgrywek jest Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie,
ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn.
II CEL ROZGRYWEK
Celem rozgrywek jest popularyzacja gry w tenisa ziemnego w Gminie Strawczyn oraz
umożliwienie zawodnikom udziału w atrakcyjnej formie czynnego wypoczynku i sportowej
rywalizacji.
III TERMIN I MIEJSCE
1. Spotkanie organizacyjne i losowanie kolejności rozgrywanych meczy odbędzie się
17.07.2018 r. (wtorek) o godzinie 18:00 w sali fitness w Centrum Sportowo-Rekreacyjnego
OLIMPIC w Strawczynku, ul. Turystyczna 6, 26-067 Strawczyn.
2. Turniej będzie rozgrywany w zależności od ilości zgłoszonych osób (terminy
poszczególnych meczów ustalony zostanie podczas spotkania organizacyjnego), a finał
odbędzie się 18.08.2018 r. (sobota) w I dzień Strawczynady.
IV ZGŁOSZENIA DO ROZGRYWEK
1. W „Turnieju Tenisa Ziemnego” uczestniczą zawodnicy, którzy zgłosili swoją chęć
uczestnictwa na kartach zgłoszeniowych (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem o stanie
zdrowia, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest dodatkowo zgoda rodziców lub
prawnych opiekunów (załącznik nr 2).
2. Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu 697 188 228.
V WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Do Turnieju może się zgłosić dowolna liczba chętnych osób bez względu na miejsce
zamieszkania.
2. W Turnieju mogą uczestniczyć tylko amatorzy a nie zawodnicy trenujący zawodowo w
klubach.
3. Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów.
4. Obowiązywać będą przepisy Polskiego Związku Tenisowego (PZT).
5. Na korcie obowiązuje strój sportowy oraz kulturalne zachowanie.
6. Wszelkie spory i niejasności rozstrzyga organizator.
7. Udział w Turnieju jest bezpłatny.
VI POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo możliwości wykorzystania zdjęć z Turnieju
w materiałach promocyjnych SCKiS w Strawczynie.
2. Ubezpieczenie zawodnika we własnym zakresie.
3. Organizator zastrzega sobie wyłączność interpretacji niniejszego regulaminu oraz ma prawo
regulowania wszelkich spraw nie ujętych w regulaminie.
4. W sytuacjach spornych decyduje organizator.
5. Sędziami zawodów będą osoby wyznaczone przez organizatora.
6. Za wszelkie rzeczy pozostawione na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego OLIMPIC
organizator nie ponosi odpowiedzialności.

