OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Wyrażamy zgodę na udział Naszego dziecka …………………………………………………………..
(Imię i nazwisko, data urodzenia)
w zajęciach podczas ferii zimowych pod nazwą Turniej Tenisa Stołowego w dniu 25 Luty 2015 roku
na Sali treningowej ul. Żeromskiego 90 w Pile. Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z
treścią regulaminu uczestnictwa.
……………………………………..

………………………………………..

Podpis prawnego opiekuna (matka)

Podpis prawnego opiekuna (ojciec)

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ZAPRASZA DO
UCZESTNICTWA W X FERYJNYM TURNIEJU
TENISA STOŁOWEGO
REGULAMIN

1. Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile
2. Cel imprezy: Popularyzacja tenisa stołowego jako aktywnej formy rekreacji fizycznej.
3. Miejsce: Sala gimnastyczna ul. Żeromskiego 90.
4. Termin zawodów:
25 luty 2015 r. rozpoczęcie o godzinie 10.00 w sali treningowej MOSiR
ul. Żeromskiego 90.
5. Uczestnictwo:
W mistrzostwach uczestniczy młodzież podzielona na trzy kategorie wiekowe z
podziałem na dziewczęta i chłopców:


szkoły ponadgimnazjalne



szkoły gimnazjalne



szkoły podstawowe

Obowiązuje strój i obuwie sportowe przeznaczone na salę sportową.

6. Sposób przeprowadzenia turnieju:
Turniej przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami PZTstoł. System rozegrania turnieju
ustalą bezpośrednio organizatorzy w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.
Uczestnicy turnieju sędziują samodzielnie a rozgrywki nadzoruje sędzia główny.
7. Zgłoszenia:
Zgłoszenia zawodników w dniu zawodów 25.02.2015 r. od godz. 9:30 do 10.00
w

biurze

zawodów

przy

Sali

treningowej

ul.

Żeromskiego

90,

ewentualnie

imprezy@mosir.pila.pl ewentualnie Tel. 693-533-290
8. Nagrody:
Zawodnicy zajmujący miejsca od I do III otrzymują puchary.
9. Obowiązki uczestników:


od uczestników wymagany jest dobry stan zdrowia umożliwiający uprawianie tenisa
stołowego.



uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień organizatora.

10. Inne sprawy organizacyjne:


Dojazd do miejsca imprezy oraz powrót z miejsca imprezy we własnym zakresie,



Opiekunowie prawni sami w swoim zakresie dostarczają i odbierają uczestnika
zajęć z miejsca imprezy.



Zapoznanie się z treścią i przestrzeganie regulaminu Sali,



Zawodnicy biorą udział w turnieju za obopólną zgodą rodziców,



Do pobrania formularz zgody na stronie mosir.pila.pl z zakładce imprezy pod hasłem
feryjny turniej tenisa stołowego,



uczestnicy turnieju ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas
trwania imprezy.



organizator zapewnia stoły, rakietki, piłeczki.

ORGANIZATOR
DYREKTOR MOSiR PIŁA

