
Regulamin Mikołajkowego Turnieju Piłkarskiego  

§ 1. 

Organizator 

1. Organizatorami Mikołajkowego Turnieju Piłkarskiego jest Stadion Miejski Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 

wraz z Podlaskim Związkiem Piłki Nożnej z siedzibą w Białymstoku.  

2. Udział w Turnieju jest równoznaczny z zapoznaniem się z Regulaminem Mikołajkowego Turnieju Piłkarskiego 

i zobowiązaniem do jego przestrzegania. 

3. Turniej rozgrywany jest zgodnie z zasadami gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym regulaminem  

oraz przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej.  

 

§ 2.  

Słownik 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) Organizatorze – należy przez to rozumieć „Stadion Miejski” Sp. z o.o., ul. Słoneczna 1, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000452595, NIP 5423230046, REGON 200763186 oraz Podlaski Związek Piłki Nożnej 

z siedzibą w Białymstoku, ul. Jurowiecka 52, 15- 101 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000229717, NIP 5422437638, REGON 050501312,   

2) Przedstawicielach Organizatora – przedstawiciele wyznaczeni przez Stadion Miejski Sp. z o.o. i Podlaski Związek Piłki 

Nożnej, którzy będą nadzorowali przebieg rozgrywek turnieju; 

3) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Mikołajkowego Turnieju Piłkarskiego; 

4) Turnieju – należy przez to rozumieć Mikołajkowy Turniej Piłkarski. 

                     § 3. 

Cel imprezy 

Celem Turnieju jest popularyzacja piłki nożnej wśród najmłodszych mieszkańców miasta Białegostoku  

i województwa podlaskiego, integracja środowiska poprzez sport, zapewnienie czynnego wypoczynku i współzawodnictwa 

sportowego. 

 

§ 4. 

Termin, miejsce, zapisy 

1.   Turniej odbędzie się na boisku bocznym ze sztuczną trawą 6 grudnia 2021 r. w godzinach od 10:00 do 15:00. 

2. Zgłoszenia drużyn (zapisy) do udziału w Turnieju można dokonać w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 3 grudnia 

2021 r. do godziny 12:00 pocztą elektroniczną na adres organizacje@stadion.bialystok.pl. 

3. Formularz zgłoszeniowy do Turnieju stanowiący załącznikiem nr 1 do Regulaminu dostępny jest na stronie 

www.stadion.bialystok.pl  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, gdy nazwa drużyny będzie obraźliwa i/lub 

wulgarna. 

5. Pytania dotyczące Turnieju można kierować pod numerem telefonu 85 654 86 25 lub na adres poczty 

elektronicznej organizacje@stadion.bialystok.pl 

 

 

§ 5. 

Uczestnictwo 

1. Turniej adresowany jest do dzieci w wieku od 10 do 11 lat z miasta Białystok i województwa podlaskiego.  

2. Każda z drużyn musi posiadać nazwę, składać się minimalnie z 6 zawodników grających (5 + bramkarz), 

maksymalnie 4 rezerwowych oraz pełnoletniego opiekuna lub trenera.  

3. Zawodnik ma prawo reprezentować w ramach rozgrywek wyłącznie drużynę, w składzie której został 

wymieniony podczas zgłoszenia. 

§ 6. 

Zasady gry 

1. Zawodnicy powinni rozgrywać mecze w obuwiu sportowym, przeznaczonym do uprawiania sportu na sztucznej 

trawie. 

2. Mecze rozgrywane są zgodnie z zasadami gry w piłkę nożną, z następującymi odstępstwami: 

1) piłki do gry w rozmiarze 5 (dostarczone przez Organizatora); 

2) wymiary bramek 5 m x 2 m; 
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3) rzuty karne wykonywane z odległości 7 metrów; aut bramkowy wybijany jest z „piątki”; czas trwania spotkania wynosi 

2 x 10 minut z jednominutową przerwą i zmianą stron, przy czym sędzia ma prawo doliczyć do regulaminowego czasu 

spotkania/dogrywki dodatkowy czas wynikający z niezamierzonych bądź celowych opóźnień. 

 

§ 7. Przepisy porządkowe  

1. Nad prawidłowym przebiegiem gry na boisku czuwają sędziowie, których obsadę zapewnia Organizator. 

2. Na czas Turnieju powołuje się 3 – osobową Komisję Regulaminową, która nadzoruje Turniej, w skład której 

wchodzi: dwóch sędziów Turnieju i jeden z Przedstawicieli Organizatora. 

3. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas trwania Turnieju. 

4. W czasie Turnieju obowiązują zasady fair play. 

5. Zabrania się używania materiałów pirotechnicznych. 

6. Zabrania się wywieszania na obiektach własnych banerów i transparentów bez konsultacji z Przedstawicielami 

Organizatora. 

 

§ 8. 

Nagrody 

Drużyny biorące udział w Turnieju otrzymują pamiątkowe medale. 

 

§9. 

Ubezpieczenie 

1. Zespoły uczestniczące w Turnieju ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym 

zakresie.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje odniesione przez zawodników.  

   

§ 10. 

Przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie 

1. Organizator oświadcza, iż przy przetwarzaniu danych osobowych w ramach realizacji niniejszego Turnieju 

stosuje zasady i procedury przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”. 

2. Organizator pozyskuje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, dane kontaktowe do opiekuna grupy. 

3. Organizator podczas Turnieju będzie wykonywał zdjęcia i filmiki metodą cyfrową. Wybrane zdjęcia oraz 

filmiki, na których będą znajdowały się wizerunki osoby uwiecznionej, zostaną umieszczone na stronie internetowej 

Organizatora oraz Facebook-u, w celach archiwizacji wydarzenia oraz przedstawienia potencjału obiektu. 

4. Zdjęcia i filmiki (z wizerunkami osoby uwiecznionej), które zostaną umieszczone na stronie internetowej 

Organizatora oraz Facebook-u, będą stanowiły jedynie szczegół całości uczestnictwa w Turnieju, albowiem usunięcie 

wizerunku tej osoby nie zmienia charakteru zdjęcia.  

 

§ 11. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zastrzeżenia i protesty dotyczące regulaminu winne być kierowane do Organizatora. 

2. Protesty, o których mowa w ust. 1, będą rozpatrywane jedynie przed rozpoczęciem Turnieju.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.  

4. Za rzeczy pozostawione w szatniach Organizator nie odpowiada. 

 

 


