KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XV GRAND PRIX GŁUCHOŁAZ
W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ
POD PATRONATEM BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ
KOMPLEKS REKREACYJNY „NAD BIAŁKĄ”
I.

Cel:
Popularyzacja piłki siatkowej plażowej jako forma rekreacji ruchowej
Wyłonienie najlepszej pary w turnieju Grand Prix Głuchołaz w 2018r wśród kobiet
i mężczyzn

II.

Organizator:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach

III. Patronat:
Urząd Miejski w Głuchołazach

IV. Patronat medialny:
Portal Głuchołazyonline

V.

Miejsce i termin
Kompleks rekreacyjny „Nad Białką” (wjazd od strony ul. Kościuszki na wysokości
kamienicy nr 53) – turniej o godz. 10.30
Grand Prix Opolszczyzny (kobiety i mężczyźni) 30 czerwca 2018r

VI. Fundatorzy nagród:
 Gmina Głuchołazy
 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
 Castorama Nysa

VII. Uczestnictwo:
W turniejach mają prawo uczestniczyć drużyny pary, które dokonają zgłoszenia
najpóźniej do godz. 10.00 w dniu zawodów
Wpisowe do turnieju wynosi 30 pln od pary, płatne na miejscu przed zawodami
Na turnieju GP Opolszczyzny obowiązuje licencja OZPS

W turniejach mogą grać amatorzy jak również zawodnicy zrzeszeni
Ilość miejsc ograniczona – o przyjęciu do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń !!!

VIII.

Zgłoszenia:
Osobiście w sekretariacie GOSiR przy ul. Skłodowskiej 32 w Głuchołazach (nowa hala)
Telefonicznie pod nr tel. 077 4394 864
Pocztą elektroniczną na adres: gosir.glucholazy@wp.pl

IX. System rozgrywek:
Ustali organizator w zależności od ilości zgłoszonych drużyn

X.

Nagrody:
Dla par, które zajmą pierwsze 3 miejsca organizator zapewnia medale i nagrody
rzeczowe

XI. Postanowienia końcowe:
Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków
Za rzeczy zagubione podczas zawodów organizator nie ponosi odpowiedzialności
Zawodników biorących udział w turniejach obowiązuje strój sportowy
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów turniejów
Wszystkich

zawodników

obowiązują

aktualne

badania

lekarskie

lub

podpisane

oświadczenia o stanie zdrowia (na liście startowej)
Młodzież poniżej 18 roku życia powinna posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów
prawnych na udział w zawodach
Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji Regulaminu i Komunikatu
Organizacyjnego

WAŻNE:

podczas trwania zawodów sportowych na teren „Kąpieliska Nad Białką”

darmowy wstęp na obiekt posiadają wyłącznie zawodnicy, trenerzy i kierownicy drużyn pod
warunkiem posiadania założonej na rękę specjalnej opaski.

