
Regulamin rozgrywek turnieju tenisa stołowego o Puchar 

Warskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
 

 

 

 

 

 

 
1. Cel: 

I. Postanowienia Ogólne 

— popularyzacja zdrowej, sportowej rywalizacji, 

— aktywne spędzanie czasu wolnego, 

— popularyzacja i podtrzymanie idei Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ze wskazaniem 

pozytywnych aspektów zdrowotnych wynikających z aktywności fizycznej. 

2. Turniej ma charakter zawodów towarzyskich. 

2.1. Planowany termin, czas i miejsce rozgrywek wskazuje się na 21 stycznia 2023 r., od 

godziny 15:00, na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Hłudnie. 

2.2 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian terminu, czasu i miejsca rozgrywek 

w porozumieniu z uczestnikami — w przypadku dużej liczby zgłoszeń i braku możliwości 

zakończenia rozgrywek we wskazanym terminie. 

3. Do rozgrywek dopuszczone są osoby w wieku od 15 roku życia, przy czym osoby 

niepełnoletnie powinny dostarczyć stosowną zgodę rodziców/ opiekunów prawnych na udział 

w turnieju, nie później niż przed czasem rozpoczęcia rozgrywek. 

3.1. Wzór zgody zostanie udostępniony na wezwanie zainteresowanych uczestników. 

4. Ostateczny termin zgłoszeń mija 18 stycznia 2023 r., o godzinie 20:00. 

4.1 Zgłoszenia chęci uczestnictwa należy dokonywać pod numerem telefonu: 796442970 

(Adrian Skubisz). 

4.2 Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika. 

5. Do uczestnictwa w turnieju upoważnia dokonanie wpłaty w wysokości 30 złotych od 

uczestnika do eSkarbonki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy — Gminnego Ośrodka 

Kultury w Nozdrzcu. 

5.1 Adres eSkarbonki: https://eskarbonka.wosp.org.pl/qmknp8?fbclid=IwAR0- 

_hdxDD0ctBMKLoL2WF1f4I0XL0oyezRYDTslaY7SUi1UqQ1V6IHv54U 

5.2 Jako imię wpłacającego należy podać imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem „TTS”. 

 

II. SYSTEM ROZGRYWEK 
 
1. System rozgrywek ustalony będzie w dniu turnieju w zależności od liczby uczestników. 

2. Turniej odbędzie się wyłącznie w systemie gry pojedynczej. 

 

III. DRUŻYNY I ZAWODNICY 

 
1. Rozgrywkę rozpoczynają dwaj zawodnicy. 

2. Niepełnoletni zawodnicy  muszą  przedstawić  pisemną   zgodę   rodzica   bądź   opiekuna   

na   udział w rozgrywkach. 

https://eskarbonka.wosp.org.pl/qmknp8?fbclid=IwAR0-_hdxDD0ctBMKLoL2WF1f4I0XL0oyezRYDTslaY7SUi1UqQ1V6IHv54U
https://eskarbonka.wosp.org.pl/qmknp8?fbclid=IwAR0-_hdxDD0ctBMKLoL2WF1f4I0XL0oyezRYDTslaY7SUi1UqQ1V6IHv54U


3. Sprawy zawodników są załatwiane z Organizatorem. 

4. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem. 

Nieznajomość regulaminu nie będzie traktowana jako wytłumaczenie. 

5. Zawodnik musi posiadać stroje sportowe. 

 

IV. PRZEPISY GRY 

 
1. Turniej rozgrywany jest według przepisów PZTS. 

 

 

V. NAGRODY 

 
1. Nagrody są finansowane z funduszy Gminy Nozdrzec. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty, szkody lub wypadki 

losowe poniesione przez uczestników. 

2. Ubezpieczenie zawodników oraz dojazdy na zawody spoczywa na zespołach uczestniczących 

w rozgrywkach. 

3. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne 

uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność. 


