
 

MAJÓWKA NA SPORTOWO 
W GMINIE UJSOŁY 

 

REGULAMIN TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO 2017 
 

1. Organizator: Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach 
 
2. Cel imprezy: Promocja aktywnego spędzania czasu wolnego, promocja kultury fizycznej  
i sportu wśród mieszkańców Gminy Ujsoły i odwiedzających turystów. 
 
3. Termin i Miejsce: Turniej odbędzie się w dniu 3 maja (środa) 2017 r. na korcie tenisowym na 
terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Gminie Ujsoły (UPTAiR)  
od godziny 10.00. 
 
4. Zgłoszenia i ilość uczestników:  
 Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio u kierownika kompleksu UPTAiR oraz  
na adres e-mail: orlikujsoly@gmail.com wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny  
na stronie www.ujsoly.com.pl do dnia 29 kwietnia 2017 r. W przypadku bardzo dużej ilości chętnych 
organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości uczestników, w takim przypadku o udziale 
będzie decydować kolejność zgłoszeń. Udział w turnieju jest bezpłatny. Podpisany formularz 
zgłoszeniowy należy dostarczyć organizatorom najpóźniej w dniu turnieju. 
 Dopuszcza się możliwość zgłaszania się telefonicznie do udziału w Turnieju Tenisowym 
dzwoniąc na numer 535 300 303. 
 
5. Uczestnicy: Turniej skierowany jest dla mieszkańców Gminy Ujsoły, gminy sąsiednich  
i odwiedzających gminę turystów. 
 
6. System gry: Mecze rozgrywane będą systemem „pucharowym”, przegrywający odpada. Mecze do 
1 seta od stanu 2:2, lub w przypadku mniejszej ilości zgłoszeń 1:1, przy stanie 6:6 tie-break do 7 pkt. 
Zawodnicy sędziują na swoich stronach kortu, przestrzegając zasad fair-play. Organizator zastrzega 
sobie prawo do zmiany sposobu przeprowadzenia turnieju. 
Długość rozgrzewki przedmeczowej wynosi 5 minut. 
 
7. Losowanie: Losowanie odbędzie się 30 kwietnia o godz. 18.00 w budynku kierownika UPTAiR w 
Ujsołach. 
 
8. Nagrody: Dla finalistów gier w Turnieju – dyplomy i drobne upominki. 
 
9. Postanowienia końcowe: 
- uczestnicy turnieju ubezpieczają się na własny koszt, 
- przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych turniej może zostać odwołany, 
- we wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek decyduje sędzia lub organizator zawodów, w 
sprawach spornych ostatecznie decyduje sędzia zawodów. 
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Indywidualny Formularz Zgłoszeniowy do uczestnictwa w Turnieju 
Tenisa Ziemnego w Ujsołach 

Imię i Nazwisko: Adres zamieszkania: 

Wiek: Data Urodzenia: 
 

Telefon: Email: 
 

Podpis uczestnika: 
 

 

Oświadczenie zawodnika – pełnoletniego 

1. Oświadczam, że biorę udział w Turnieju Tenisa Ziemnego w Ujsołach na własną 
odpowiedzialność i nie będę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów imprezy 
w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy. Jednocześnie oświadczam, że 
znany jest mi regulamin turnieju. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez organizatorów Turnieju w zakresie 
koniecznym do obsługi Turnieju. 

……………………………………. 
Podpis zawodnika 

 
 
 

Zgoda Rodziców / prawnych opiekunów 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Turnieju Tenisa Ziemnego w 
Ujsołach na moją własną odpowiedzialność i nie będę wnosił roszczeń w stosunku do 
organizatorów imprezy w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy. 
Jednocześnie oświadczam, że znany jest mi regulamin turnieju. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka/podopiecznego przez 
organizatorów Turnieju w zakresie koniecznym do obsługi Turnieju. 

……………………………………. 
Podpis zawodnika 

 


