
Komunikat Organizacyjny Ogólnopolskiego Turnieju Mini Siatkówki Plażowej o Puchar 

Burmistrza Sulejowa 

I. Cel rozgrywek 
- popularyzacja minisiatkówki plażowej 

II . Organizatorzy 
- Gmina Sulejów, 

- Łódzki Związek Piłki Siatkowej 
- Stowarzyszenie Mini Beachvolley 
III. Terminarz i harmonogram turnieju 

24 sierpnia 2018 r. (piątek) 
18:00 - odprawa techniczna 

18:30 – warsztaty szkoleniowe dla trenerów i opiekunów grup z zakresu mini siatkówki 
plażowej 
25 sierpnia 2018 r. (sobota) 

8:30 – ewentualna odprawa techniczna (dla drużyn, które nie były obecna na odprawie 24 
sierpnia) 

9:00 – otwarcie turnieju 
9:30 – 19:00 mecze turniejowe 
UWAGA!!! W razie potrzeby (w zależności od ilości zgłoszonych drużyn) turniej może 

zostać wydłużony na dzień kolejny, tj. do 26 sierpnia (niedziela) 
IV. Miejsce rozgrywania turnieju 

Kompleks boisk plażowych przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie, ul. 
Konecka 45 
V. Uczestnictwo i sposób przeprowadzenia rozgrywek 

Turniej rozgrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: 
- kategoria „POMARAŃCZOWA 12” – rocznik 2006 i młodsi 
- kategoria „ŻÓŁTA 10” – rocznik 2008 i młodsi 

W turnieju mogą występować drużyny złożone z dwóch chłopców, dwóch dziewczynek, 
drużyny mieszane. 

System rozgrywania turnieju zostanie podany na odprawie technicznej. Obowiązują zasady 
PZPS 
https://www.pzps.pl/…/siatkowk…/przepisy- i-wytyczne/przepisy 

Liczba miejsc ograniczona. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 20 sierpnia (poniedziałek) do godz. 12:00 – wymagane 

przesłanie zgłoszenia zawierającego dane drużyny i zawodników (imiona, nazwiska, numery 
PESEL) na adres mailowy: minibeachvolley@gmail.com 
Wpisowe – 0 zł !!! 

Wszyscy uczestnicy muszą przedstawić na odprawie technicznej: 
- zgodę rodziców na udział w turnieju,  

- dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, 
VI. 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, sale kilkuosobowe)  
Rezerwacja miejsc: Bartosz Borkowski – bartosz.borkowski.sulejow@gmail.com  
Liczba miejsc ograniczona! Rezerwacje możliwe jedynie do dnia 20 sierpnia (poniedziałek) 

do godz. 12:00 (decyduje kolejność zgłoszeń) 
- Hotel Best Western Podklasztorze ul. Władysława Jagiełły 1 97-330 Sulejów tel. 446102400 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pzps.pl%2Fpl%2Fsiatkowka-plazowa%2Fprzepisy-i-wytyczne%2Fprzepisy&h=AT2ZrIjCen-dK9UlM5isghY2KUF1HafRbWqsibP3YFkBv6GjjuUZ66t5l-_ESzZgW-JzZevOS1nIKhr0cmOR4gGPT_QxbMXWX6PQ_v8nX89FKSuokXgMBY9XH0fhfLhoAFAFEbBJjy9Dir0cCqslUWg


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  
VIII. Postanowienia końcowe 
1. Organizator zapewnia:  

- opiekę medyczną podczas trwania turnieju,  
- ubezpieczenie NNW dla zawodników,  

- szatnie i zaplecze sanitarne,  
- napoje dla zawodników,  
- pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników.  

2. 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.). 
3. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator. 
4. Osoba wyznaczona do kontaktu: 

Bartosz Borkowski – tel. 665 733 137, e-mail: bartosz.borkowski.sulejow@gmail.com 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hotelpodklasztorze%2F&h=AT1onZNAMdRtNQt2ZJE72xo_w_FkDBDMvkPuPuuCtJr8NGmcyMNLlrt4yXcjNBNDa2NTb_K1QYytC0IPH8KIaXm9eMkNWzdHtsIxgpSRS8hbdy05Qgylbf5lHclH7GV5Amg9WjNPyAW-Z4A-rVt8b8w

