REGULAMIN VII EDYCJI TURNIEJU PIŁKARSKIEGO
MielecCUP
29-30 sierpnia 2020 r.
Obiekty MOSiR “Stadion Gryf” przy
ul. Warszawskiej 5:

§ 1. ORGANIZATOR
1. Organizatorem turniejów piłkarskich MielecCUP jest Fundacja Klubu Młodych
Liderów z siedzibą przy ul. Mała 5, 39-300 Mielec, NIP: 8172178136, REGON:
36246141000000, KRS: 0000574845, zwana dalej w dokumencie jako „Organizator”.

§ 2. BIURO ORGANIZACYJNE
1. W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z organizatorami poprzez
wydarzenie na portalu społecznościowym Facebook lub mailowo
(biuro@klubmlodychliderow.pl).
2. Koordynatorem turnieju MielecCUP jest Sebastian Peret - PrezesFundacji Klub
Młodych Liderów.

§ 3. MIEJSCE I TERMIN
1. Turniej MielecCUP odbędzie się na obiekcie sportowym MOSIR ''Stadion Gryf'' przy
ulicy Warszawskiej 5 w Mielcu. Trwać będzie dwa dni (29-30 sierpnia 2020 r.).
Harmonogram rozgrywek zostanie przedstawiony na stronie wydarzenia na portalu
społecznościowym Facebook. Planowana inauguracja rozgrywek - godzina 9:00, 29
sierpnia 2020 r.
§ 4. ZGŁOSZENIA
1. Drużyny chcące wziąć udział w turnieju MielecCUP należy zgłaszać wysyłając
wcześniej
wypełniony
formularz
zgłoszeniowy:
www.klubmlodychliderow.pl/mielec-cup oraz dokonując wpłaty wpisowego
2. (100 zł /drużyna) na podane poniżej konto zgodnie ze wzorem.
Po zaksięgowaniu wpłaty drużyna zostaje wpisana na listę uczestników turnieju.
3. Zapisy i zgłoszenia drużyn trwają do dnia 20 lipca 2019 r.

4. W turnieju MielecCUP może wziąć udział maksymalnie 32 drużyny. Organizator do
dnia 25 siernia 2020 r. oficjalnie poda do informacji publicznej które zespoły
zakwalifikowały się do rozgrywek oraz przedstawi harmonogram turnieju.
5. Każda z drużyn turnieju MielecCUP może posiadać maksymalnie 10 zawodników (6
graczy + 4 rezerwowych).
6. Każda z drużyn turnieju MielecCUP może posiadać maksymalnie 10 zawodników (6
graczy + 4 rezerwowych).
7. W razie rezygnacji drużyny z udziału w turnieju MielecCUP jej miejsce zastąpi kolejno
zgłoszony zespół. Lista zespołów rezerwowych również zostanie opublikowana.
8. Drużyny zakwalifikowane do wzięcia udziału w turnieju MielecCUP są zobowiązane
do uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 100zł /drużyna. Wpisowe płatne
przelewem.
Wpłaty wpisowego dokonuje JEDNA osoba z drużyny (niekoniecznie kapitan).
Na konto bankowe: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 56 2030 0045 1110 0000 0414 6720
W tytule wpisując: “Nazwa drużyny - Mielec CUP”
PRZYKŁAD
Chcąc zapisać drużynę o nazwie “Wilki z Chrząstowa” - dokonuję wpłaty w wysokości 100zł
na konto 56 2030 0045 1110 0000 0414 6720 w tytule wpisując:
“Wilki z Chrząstowa - Mielec CUP”.

§ 5. UCZESTNICTWO
1. Turniej MielecCUP organizowany jest dla osób w wieku od 15 do 25 lat. Organizator
zastrzega sobie możliwość do dopuszczania zawodników niemieszczących się w tym
przedziale - ustalane indywidualnie.
2. Każdy z graczy musi mieć przy sobie ważny dowód tożsamości (legitymacja
szkolna/ paszport/ dowód osobisty/ prawo jazdy).
Brak posiadania dokumentu skutkować może niedopuszczeniem zawodnika do
rozgrywek, bądź też dyskwalifikacją zespołu, jeżeli taki zawodnik będzie rozgrywał
mecze.
3. W turnieju w przypadku osób niepełnoletnich biorących udział w turnieju MielecCUP
wymagana jest pisemna zgoda rodziców wraz z odręcznym podpisem opiekuna
na udział w turnieju. Należy ją wypełnić i dostarczyć do biura zawodów przed
rozpoczęciem Turnieju. Rodzic/opiekun prawny może ją również wypełnić na miejscu
w dniu imprezy. Osoby pełnoletnie biorą udział w turnieju na własną
odpowiedzialność.
Wzór:
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………….. (imię i nazwisko) w
Turnieju Piłki Nożnej Mielec CUP, który odbędzie się w dniach 29-30 sierpnia 2020
roku na obiekcie sportowym Stadion Gryf w Mielcu. Oświadczam, że dziecko nie ma
przeciwwskazań do uprawiania sportu i jest zdrowe.
Mielec, (data), (podpis opiekuna)
4. Startujący biorący udział w turniejach MielecCUP oświadczają, że nie mają
przeciwwskazań medycznych/ zdrowotnych do tego rodzaju aktywności sportowej.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i zdrowiu wyrządzone
podczas turnieju przez zawodników własnej jak i przeciwnej drużyny.
6. Ze względów organizacyjnych, prosimy ubrać się w miarę jednakowo.
7. Ze względu na ryzyko kontuzji Organizator może nie dopuścić do udziału w turnieju
osób nie posiadających obuwia sportowego.
8. Każda Drużyna biorąca udział w turnieju musi mieć swoją nazwę oraz Kapitana –
jedyną osobę uprawioną do kontaktów z Organizatorem przed, w trakcie oraz po
zakończeniu turnieju. Kapitan drużyny odpowiada za cały swój zespół.
9. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie przed pierwszym meczem.
10. Przed rozpoczęciem turnieju, kapitan w imieniu członków drużyny zobowiązany jest
do pisemnego potwierdzenia zapoznania się i zaakceptowania regulaminu
imprezy.
11. Turniej MielecCUP kierowany jest do osób grających amatorsko, nie do
profesjonalistów.
Za profesjonalistę/zawodowca uważa się osobę, która sezonie 2017/18 lub 2018/2019
reprezentowała zespół grający w 3 lub wyższej lidze piłkarskiej seniorskiej (liczy się
tylko piłka nożna). Osoby, u których stwierdzone zostanie złamanie tego przepisu
narażają swój zespół na dyskwalifikację z rozgrywek oraz karę w wysokości 500
zł za każdego zawodnika łamiącego przepisy.
§ 6. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Organizator zapewnia obsługę sędziowską i techniczną.
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną.
3. Organizator zapewnia catering dla zawodników.
§ 7. NAGRODY
1. Wręczenie nagród odbędzie się tuż po zakończeniu Turnieju.
2. Organizatorzy są w trakcie negocjacji ze sponsorami Turnieju w celu ustalenia nagród dla
zwycięskich drużyn. Ich łączna wartość oscylować będzie prawdopodobnie w granicach
2000zł.
§ 8. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizator ma prawo do dokonywania zmian w regulaminie.
2. Organizator ma prawo do odwołania Turnieju ze względu na złe warunki atmosferyczne
bądź z innych nieprzewidzianych powodów.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentacji fotograficznej w czasie wydarzenia.
Uczestnicy rozgrywek, podpisując regulamin, jednocześnie wyrażają zgodę na upublicznienie
ich wizerunku
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