
 Turniej Badmintona

24 marca 2013 (niedziela)

REGULAMIN TURNIEJU BADMINTONA

ORGANIZATOR: 

Victoria Domecko

przy wsparciu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach

 

Turniej Badmintona w Komprachcicach, który odbędzie się

 24 marca 2013 r. (niedziela) godz. 9.00

 

I. CEL: 

Wspieranie i upowszechnienie kultury i sportu:  

rozwój koordynacji ruchowej i sprawności motorycznej

zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży  

 

II. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

1. Dzieci i młodzież: 

� Zawodnicy-uczniowie szkól podstawowych, 

2.  W KAŻDEJ KONKURENCJI SYSTEM GRUPOWO

nastąpi po zamknięciu listy zgłoszeń.

3. ZAPISY: 

Zapisy przyjmowane będą po przesłaniu 

mail:   info@badminton.opole.pl   

(formularz dostępny na stronie internetowej 

4. Dla uczestników i opiekunów: 

• owoce, ciastka, przekąski 

• woda mineralna, kawa, herbata

• dyplomy, medale, nagrody rzeczowe

• dodatkowe wyżywienie możliwe bezpośrednio na miejscu (obiad 

 

III. UCZESTNICTWO : 

� Uczestnicy poniżej 18 roku życia zobowiązani są posiadać pisemną zgodę rodziców

� Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwskazań lekarskich.

� W zależności od liczby uczestników Organizator zastrzega sobie możliwość podziału startujących na kategorie wiekowe i 

płeć lub przeprowadzenie zawodów w grach podwójnych.

� Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na sali lub w szatniach.

 
Informacje Dodatkowe:  
 
1) Wymagane jest obuwie na zmianę or

Turniej Badmintona dla dzieci i młodzieży w Komprachcicach

24 marca 2013 (niedziela) 

 
REGULAMIN TURNIEJU BADMINTONA  DLA DZIECI I MŁODZIE

 

Victoria Domecko – www.badminton.opole.pl 

Sportu i Rekreacji w Komprachcicach - www.osir.komprachcice.com.pl

Turniej Badmintona w Komprachcicach, który odbędzie się: 

2013 r. (niedziela) godz. 9.00 w hali sportowej OSiR przy ul. Szkolnej 18

Wspieranie i upowszechnienie kultury i sportu:   

i sprawności motorycznej oraz kształtowanie umiejętności współzawodnictwa przez organizację

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE 

zniowie szkól podstawowych, gimnazjalnych oraz młodzież do lat 18 są zwolnieni z opłaty startowej.

SYSTEM GRUPOWO-PUCHAROWY. Ostateczny podział na kategorie wiekowe 

nastąpi po zamknięciu listy zgłoszeń. 

Zapisy przyjmowane będą po przesłaniu „formularza zgłoszenia” do dnia 21.03.2012 

(formularz dostępny na stronie internetowej  www.badminton.opole.pl 

mineralna, kawa, herbata 

dyplomy, medale, nagrody rzeczowe 

dodatkowe wyżywienie możliwe bezpośrednio na miejscu (obiad – odpłatnie)

Uczestnicy poniżej 18 roku życia zobowiązani są posiadać pisemną zgodę rodziców 

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwskazań lekarskich. 

W zależności od liczby uczestników Organizator zastrzega sobie możliwość podziału startujących na kategorie wiekowe i 

płeć lub przeprowadzenie zawodów w grach podwójnych. 

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na sali lub w szatniach. 

Wymagane jest obuwie na zmianę oraz strój sportowy.  

w Komprachcicach 

DLA DZIECI I MŁODZIE ŻY 

www.osir.komprachcice.com.pl 

w hali sportowej OSiR przy ul. Szkolnej 18 

oraz kształtowanie umiejętności współzawodnictwa przez organizację 

są zwolnieni z opłaty startowej. 

Ostateczny podział na kategorie wiekowe 

do dnia 21.03.2012 do godz. 24.00 na e-

odpłatnie) 

W zależności od liczby uczestników Organizator zastrzega sobie możliwość podziału startujących na kategorie wiekowe i 



2) Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry; 

3) Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest zgłoszeniem się do turnieju. 

4) Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i ewentualnych, wynikłych z 
tego kontuzji, wypadków i urazów.  

5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu 
udziału w rozgrywkach, z dojazdami na i z zawodów włącznie. 

6) Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie t
rozgrywek;  

7) Nad poprawnością przebiegu turnieju czuwa o

8) Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzega sobie Organizator. 

9) W kwestiach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator. 

 

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

LUKS „Victoria” Domecko przetwarza dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszenia do Turnieju wyłącznie w celu 

przeprowadzenia i organizacji imprezy. 

• Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. 

• Dane są chronione zgodnie z

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawiania. 

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, nazwy 

miejscowości, szkoły lub klubu w celach promocyjnych w postaci publikacji w mediach, szczególnie w stosunku do osób i 

klubów, które zostaną wyróżnione. 

 

KONTAKT I INFORMACJE: 

Artur Folęga – 502 522 297 

Sławomir Hetmański – 668 032 729

Dariusz Sobków – 502 569 869 

 

 

ZAPRASZMY 
www.badminton.opole.pl

Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry; 

Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest zgłoszeniem się do turnieju.  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i ewentualnych, wynikłych z 

odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu 
udziału w rozgrywkach, z dojazdami na i z zawodów włącznie.  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie t

przebiegu turnieju czuwa organizator LUKS „Victoria” Domecko.  

Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzega sobie Organizator.  

W kwestiach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.  

ETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

LUKS „Victoria” Domecko przetwarza dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszenia do Turnieju wyłącznie w celu 

przeprowadzenia i organizacji imprezy.  

Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.  

Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.  

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawiania.  

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, nazwy 

ubu w celach promocyjnych w postaci publikacji w mediach, szczególnie w stosunku do osób i 

729 

ZAPRASZMY SERDECZNIE 
www.badminton.opole.pl 

 

Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry;  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i ewentualnych, wynikłych z 

odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania 

LUKS „Victoria” Domecko przetwarza dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszenia do Turnieju wyłącznie w celu 

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, nazwy 

ubu w celach promocyjnych w postaci publikacji w mediach, szczególnie w stosunku do osób i 


