STAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 129/133

tel. 22 733-72-42

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
POWIATOWE FINAŁY W PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
w kategorii
Szkół ponadpodstawowych 2002 i młodsi

Organizator:

Powiat Warszawski Zachodni

Uczestnicy:

Szkoły ponadpodstawowe – Roczniki 2002 i młodsi

Termin:

05 października 2021 dziewczęta i chłopcy

Godzina:

9.30

Miejsce:

Boisko Ludowego Klubu Sportowego Ryś Laski,
ul. Wieczorka 50, Laski

Formuła zawodów: Open
Uczestnictwo:

Zespół liczy 10 zawodników jednej szkoły,
rocznik 2002 i młodsi

Obowiązują:


ze względu na obowiązujący reżim sanitarny prosimy o
potwierdzenie udziału do 5 października (poniedziałek) do godz. 14
na adres mailowy: aosinski@pwz.pl i nr telefonu 22 733-72-42.



zgłoszenia grupowe (na drukach standardowych) zawierające imię
i nazwisko, rocznik powinny być poświadczone przez dyrektora
szkoły i lekarza lub pielęgniarkę. Dodatkowo proszę wpisać
nr polisy ubezpieczeniowej szkoły.



zgody rodziców ( ważne dla nauczycieli/opiekunów )



zawody mogą być utrwalane za pomocą fotografii i nagrań, jeśli nie
ma zgody na udostępnianie wizerunku, któregoś z uczestników
prosimy o wcześniejszą informację



jednolite stroje z numerami na koszulkach w dwóch kolorach, lub
narzutki (organizator nie zapewnia narzutek ze względu na
obostrzenia związane z pandemią)



ważne legitymacje szkolne



w sprawach nie ujętych Regulaminem decyduje Organizator



opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo w grupie



za rzeczy zgubione podczas trwania turnieju organizator nie
odpowiada.



skład 10 osób (na boisku 5 zawodników w polu + bramkarz)



bramki 2x5m



zmiany hokejowe



bez spalonego



obuwie: trampki lub korkotrampki tzw. „lanki”



nawierzchnia płyty boiska - trawiasta



system gry uzależniony od ilości drużyn



organizator nie udostępnia szatni, prosimy o przybycie w stroju
sportowym



Sprawę prowadzi Adrian

opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo i zachowanie
uczniów oraz zasady przestrzegania związane z zagrożeniem
epidemii SarsCov2.

Osiński – tel. 22 733-72-42

e-mail: aosinski@pwz.pl

Administratorem danych osobowych jest Starosta Warszawski Zachodni. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie
w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym.
Więcej informacji znajdziecie Państwo: https://bip.pwz.pl/683,ochrona-danych-osobowych

