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Regulamin Grand Prix Świebodzic w siatkówce plażowej 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Grand Prix Świebodzic w siatkówce plażowej jest OSiR Świebodzice Sp. z o.o. 
2. Cel:   

- propagowanie siatkówki plażowej jako aktywnego spędzania wolnego czasu, 
- tworzenie uczestnikom turnieju warunków do współzawodnictwa i rywalizacji zgodnie z 

zasadą  fair – play. 

3. 25 czerwca odbędzie się turniej mężczyzn, 23 lipca turniej kobiet, a 13 sierpnia równocześnie 
odbędą się turnieje kobiet i mężczyzn. 

4. Wszystkie turnieje odbędą się na boiskach do siatkówki plażowej na terenie Basenu Letniego 
OSiR Świebodzice przy ul. Rekreacyjnej 1. 

5. Zgłoszenia par przyjmowane będą drogą mailową na adres: marketing@osir.swiebodzice.pl 
do  
24 czerwca – turniej mężczyzn, 22 lipca – turniej kobiet oraz 12 sierpnia – turniej kobiet i 
mężczyzn. W mailu należy podać imię i nazwisko osób występujących oraz nr kontaktowy do 
jednej z nich.  

6. Obowiązuje limit zgłoszeń – maksymalnie po 16 par damskich i 16 par męskich. Decyduje 
kolejność zgłoszeń. W przypadku większego zainteresowania, decyzję o końcowej liczbie par 
podejmie Sędzia Główny. 

7. W turniejach mogą wziąć udział wszyscy chętni, niemający przeciwwskazań do uprawiania 
dyscyplin sportowych o charakterze wytrzymałościowym.  

8. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, powinny stawić się w miejscu zawodów z 
opiekunem prawnym celem podpisania zgody na udział w turnieju lub dostarczeniem jej. 

9. Zawody rozpoczną się o godzinie 10:00, weryfikacja zawodników i zawodniczek odbywać 
będzie się od godziny 9:00. O godzinie 9:45 nastąpi odprawa techniczna. 

10. Opłata startowa od pary wynosi 50 zł – płatność w dniu rozgrywek po stawieniu się 
zgłoszonych zawodników i zawodniczek.  

11. Każda para otrzyma pakiet startowy: dedykowane koszulki turniejowe z numerami 1 i 2 (limit 
16 par damskich i 16 par męskich koszulek – do wyczerpania), wodę, wstęp na Basen Letni 
OSiR Świebodzice. 

12. Przed rozpoczęciem zawodów każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia  
RODO. 

13. Zawodnicy uczestniczą w turnieju na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym 
zakresie, a za ewentualne wypadki organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

 

 

mailto:osir@swiebodzice.pl
mailto:marketing@osir.swiebodzice.pl


 

 
ul. Mieszka Starego 6, 58-160 Świebodzice, tel./fax 74 666 96 20, 

e-mail: osir@swiebodzice.pl, www.osir.swiebodzice.pl, 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000488980, REGON 022306070, NIP 884-27-49-375, 

  Kapitał zakładowy 9.115.250 zł 
BNP Paribas Bank Polska S.A. 07 1600 1462 1030 5692 1000 0002 

 

SYSTEM GRY, KLASYFIKACJE ORAZ NAGRODY 

 

1. Zawody siatkówki plażowej rozgrywane są zgodnie z oficjalnymi przepisami gry w siatkówkę 
plażową FIVB. 

2. System rozgrywania turnieju zostanie ustalony w zależności od zgłoszonej liczby par. Sędzia 
Główny zastrzega sobie prawo zmiany systemu w trakcie trwania turnieju. 

3. Dla najlepszych 3 par każdego turnieju Grand Prix Świebodzic, Organizator przewidział 
nagrody finansowe : I miejsce do podziału 300zł, II miejsce do podziału 200zł, III miejsce do 
podziału 100zł oraz nagrody rzeczowe.  
 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji oraz do wprowadzania zmian 
do niniejszego Regulaminu.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki podczas 
rozgrywek. 

3. W sprawach spornych nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Organizator.  
4. Kontakt z organizatorem marketing@osir.swiebodzice.pl oraz pod nr tel. 509 811 857 
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