KOMUNIKAT ZAWODÓW
Finał Mistrzostw Polski Młodzików
w siatkówce plażowej
Sulejów, 27-29 lipca 2018 r.

MJM – BUD
Sp. z o. o., Sp. K.
Budowa obiektów sportowych
ul. Zakładowa 7
26 – 670 Pionki
tel. 502 999 726

I. Organizatorzy
•
•
•

Polski Związek Piłki Siatkowej
Łódzki Związek Piłki Siatkowej
Gmina Sulejów

II. Terminarz i harmonogram turnieju
27.07.2018 r. - piątek
przyjazd i zakwaterowanie uczestników
godz. 20:00 – weryfikacja i odprawa techniczna (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana
Pawła II w Sulejowie, ul. Konecka 45)
28.07.2018 r. - sobota
godz. 8:30 – otwarcie turnieju
godz. 9:00 – mecze turniejowe od meczu nr 1 do meczu nr 24
29.07.2018 r. - niedziela
godz. 9:00 – mecze ćwierćfinałowe
godz. 10:00 – mecze półfinałowego
godz. 11:00 – mecz o 3 miejsce
godz. 12:00 - finał
godz. 13:00 – uroczyste zakończenie turnieju
III. Miejsce rozgrywania turnieju
Turniej rozgrywany będzie na kompleksie boisk do siatkówki plażowej przy Szkole Podstawowej
nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie, (ul. Konecka 45, 97-330 Sulejów).
IV. Zakwaterowanie
Organizator oferuje na potrzeby uczestników miejsca noclegowe wraz z wyżywieniem w:

- Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie,
ul. Konecka 45, obiekt monitorowany całodobowo
orientacyjna koszt – 50 zł/osobodzień (w tym nocleg i pełne wyżywienie)
Dane kontaktowe:
Renata Kumidaj – tel. 601 257 083
Bartosz Borkowski – tel. 665 733 137 lub bartosz.borkowski.sulejow@gmail.com

- Hotel Best Western Podklasztorze
ul. Władysława Jagiełły 1
97-330 Sulejów
tel. 446102400
Orientacyjny koszt pobytu:
Cena noclegu uzależniona jest od pokoju – 100 – 160 zł/osobę. W cenę wliczone śniadanie i
możliwość skorzystania z basenu
http://www.hotelpodklasztorze

Zespoły rezerwują zakwaterowanie we własnym zakresie
Prosimy o potwierdzenie rezerwacji do 25 lipca.

Zakwaterownie sędziów:
Hotel Best Western Podklasztorze
ul. Władysława Jagiełły 1
97-330 Sulejów
V. Uczestnicy zawodów
1. W turnieju biorą udział zawodnicy wyłonieni w turniejach eliminacyjnych.
2. Wszyscy uczestnicy muszą przedstawić na odprawie technicznej:
• aktualne badania lekarskie,
• dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
• ważną licencję siatkówki plażowej WZPS (licencja PZPS nie uprawnia do udziału
w zawodach młodzieżowych).
3. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać aktywne konto w Systemie rejestracji zawodników siatkówki
plażowej beach.pzps.pl i muszą potwierdzić udział w turnieju w systemie.
4. Udział trenerów i wszelkie sprawy związane z coachingiem podczas turnieju reguluje osobny
dokument wydany przez Wydział Siatkówki Plażowej PZPS, dostępny pod adresem: http://siatkalodzkie.pl/upload/download/coaching_zawody_mlodziezowe_2017.pdf
VI. Sprawy dodatkowe
1. Uczestnicy będą mieli możliwość przeprowadzenia treningu w dniu przyjazdu, w miejscu
rozgrywania zawodów. W przypadku gdyby któryś z zespołów chciał skorzystać z boisk prosimy
o kontakt telefoniczny z organizatorem (Bartosz Borkowski, tel. 665-733-137). Organizator nie
zapewnia piłek na trening.
2. Organizator zapewnia:
- opiekę medyczną podczas trwania turnieju,
- ubezpieczenie NNW dla zawodników (niezbędny do wykupienia polisy ubezpieczeniowej jest
PESEL zawodników – proszę o przesłanie mailem – bartosz.borkowski.sulejow@gmail.com do
26 lipca, lub w sytuacji wyjątkowej podanie na odprawie technicznej 27 lipca),
- szatnie i zaplecze sanitarne,
- napoje dla zawodników,
- dwa komplety koszulek meczowych,
3. Przystąpienie do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133,
poz. 883 z późn. zm.) przez organizatorów w zakresie niezbędnym do organizacji zawodów,
tj. przyjęcia zapisów, ogłoszenia i publikacji wyników itp. praz z wyrażeniem zgody na
wykorzystanie i archiwizowanie wizerunku utrwalonego na zdjęciach oraz relacjach wideo
wykonanych w trakcie zawodów na potrzeby przygotowania materiałów prasowych oraz promocji
wydarzenia (zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. Dz. U.
Z 1994 r. Nr 24 poz.83, art. 81 z późn. zm.).

