
ZAPRASZAMY 

na 

Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej 

i Siatkowej 

 

Miejsce: kompleks sportowy „Orlik” przy Gimnazjum im. Orląt Lwowskich 

w Wiśniowej 

Termin: 10.08.2013 r. (sobota), godz. 10:00 – Turniej Piłki Siatkowej 

Termin: 17.08.2013 r. (sobota), godz. 10:00 – Turniej Piłki Nożnej 

Kategoria Turnieju Piłki Siatkowej: 

- drużyny (mogą być mieszane) 6-osobowe w przedziale wiekowym gimnazjum 

- dorośli 

- obowiązują przepisy PZPS 

- odpowiednie obuwie (halówki, trampki) 

Kategorie Turnieju Piłki Nożnej: 

- Szkoły Podstawowe 

- Gimnazja 

- młodzież szkół ponadgimnazjalnych i dorośli 

- drużyny 6-osobowe (mogą być mieszane) w odpowiedniej kategorii 

 

Dla uczestników zapewniamy napoje chłodzące, a dla zwycięzców puchary 

i pamiątkowe dyplomy. 

Drużyny prosimy zgłaszać do 6 sierpnia telefonicznie, na załączonej karcie bądź 

osobiście: 17 2775393, lub do animatora sportowo-rekreacyjnego przy 

kompleksie „Orlik”. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia zawodników 

biorących udział w turnieju oraz rzeczy pozostawione w szatni. 



KARTA UCZESTNICTWA 
 

 

Własnoręcznymi podpisami oświadczamy, że nie mamy żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do gry, znane są nam 

warunki uczestnictwa w Turnieju  PIŁKI SIATKOWEJ / Turnieju  PIŁKI NOŻNEJ* 
akceptujemy i zobowiązujemy się przestrzegać regulaminu turnieju. 

* właściwe podkreślić 

NAZWA DRUŻYNY. ......................................................................................................................   

 Lp. Nazwisko i Imię Data urodzenia Podpis  
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OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
ZAWODNIKÓW UCZESTNICZĄCYCH W 

TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ / TURNIEJU PIŁKI NO ŻNEJ*  

Jako rodzic/opiekun prawny zawodnika uczestniczącego w Wakacyjnym Turnieju Piłki 
Siatkowej/Turnieju Piłki Nożnej* oświadczam, że znane są mi warunki uczestnictwa oraz zasady jego 
rozgrywania. Po zapoznaniu się z nimi wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka/podopiecznego, który nie ma 
przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w tego typu imprezie. 

 

* właściwe podkreślić 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
ZAWODNIKÓW UCZESTNICZĄCYCH W 

TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ / TURNIEJU PIŁKI NO ŻNEJ*  

Jako rodzic/opiekun prawny zawodnika uczestniczącego w Wakacyjnym Turnieju Piłki 
Siatkowej/Turnieju Piłki Nożnej* oświadczam, że znane są mi warunki uczestnictwa oraz zasady jego 
rozgrywania. Po zapoznaniu się z nimi wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka/podopiecznego, który nie ma 
przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w tego typu imprezie. 

 

* właściwe podkreślić 

Lp. Nazwisko i Imię rodzica/opiekuna 
prawnego 

Nr dowodu 
osobistego 

Podpis 

1    

2    

Lp. Nazwisko i Imię rodzica/opiekuna 
prawnego 

Nr dowodu 
osobistego 

Podpis 

1    

2    


