
REGULAMIN 

Turniej Piłki Nożnej 

„PIORUN CUP” 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Turnieju Piłki Nożnej „PIORUN CUP” [dalej Turniej] jest Uczniowski Klub Sportowy 

PIORUN Warszawa, 02 - 921 Warszawa, ul. Niemirowska 1/45 [dalej Organizator]. 
 

2. Turniej przeznaczony jest dla dziewczynek i chłopców urodzonych w roku 2006 i młodszych – 

chodzących do szkół podstawowych. 
 

3. Celem Turnieju jest: 

 popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 

 aktywne spędzanie czasu wolnego, 

 integracja dzieci, młodzieży i dorosłych, 

 rywalizacja sportowo - rekreacyjna zgodnie z zasadami fair play. 

§2 

Termin i miejsce 

1. Turniej odbędzie się 17 czerwca 2018 r.  
 

2. Turniej będzie rozegrany na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 212 przy ulicy Czarnomorskiej 

3 w Warszawie lub, w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, na sali 

gimnastycznej ww. szkoły. 

§3 

Warunki uczestnictwa 

1. Udział w Turnieju jest bezpłatny.  
 

2. Turniej zostanie rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych, łącznie dla dziewcząt i chłopców: 

 roczniki 2006 – 2008, 

 roczniki 2009 – 2010. 
 

3. Do Turnieju mogą zgłaszać się m.in. zespoły szkolne oraz drużyny niezrzeszone itp. 
 

4. W Turnieju nie mogą wziąć udziału drużyny KS i UKS, które są zgłoszone do rozgrywek  Okręgowych 

Związków Piłki Nożnej.  



 

5. Każdy zespół ma prawo zgłosić do Turnieju 4 zawodników.  
 

6. Zawodnicy zgłoszeni do Turnieju nie mogą występować w barwach więcej niż jednej drużyny. 

§4 

Zgłoszenia 

1. Zgłoszenia do udziału w Turnieju w poszczególnych kategoriach będą przyjmowane w terminie do 

dnia 16 czerwca 2018 roku lub wyczerpania miejsc. 
 

2. Każda z drużyn, na każdym meczu, musi mieć pełnoletniego opiekuna [dalej Opiekun]. 
 

3. Zgłoszenia do udziału w Turnieju należy dokonać w jeden z następujących sposobów: 

 przesyłając wypełniony formularz (do pobrania na stronie internetowej Organizatora – 

piorunwarszawa.pl) na adres e-mail: biuro@piorunwarszawa.pl, 

 osobiście, składając wypełniony formularz w siedzibie Uczniowskiego Klubu Sportowego 

PIORUN Warszawa, 02 - 921 Warszawa, ul. Niemirowska 1/45. W przypadku zgłoszeń 

internetowych oraz przesłanych drogą mailową podpis Opiekuna na formularzu zostanie 

uzupełniony w miejscu rozgrywek, przed pierwszym meczem.  
 

4. Opiekun drużyny zobowiązuje się do sprawowania opieki nad dziećmi oraz ponosi 

odpowiedzialność za właściwe zachowanie zawodników wraz z osobami towarzyszącymi podczas 

pobytu na zawodach.  
 

5. W przypadku, kiedy Opiekun nie będzie mógł stawić się na zawodach, zespół ma obowiązek 

niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora, i ten może jednorazowo dopuścić zespół do 

gry. 

§5 

System rozgrywek i przepisy gry 

1. Mecze Turniejowe zostaną rozegrane w następującym systemem, dopasowanym do liczby 

zgłoszonych drużyn: 
 

 I etap /ELIMINACYJNY/ - grupy, system „każdy z każdym”. 

Kolejność zespołów w rozgrywkach grupowych zostanie ustalona według zdobytych punktów, 

zgodnie z zasadą: zwycięstwo 3 pkt, remis 1 pkt, przegrana 0 pkt. Walkower przyznaje się za 

niestawienie się zespołu na mecz w wyznaczonym terminie lub złamanie przepisów niniejszego 

Regulaminu. 

W przypadku równej liczby zdobytych punktów przez 2 lub więcej drużyn, o ostatecznej kolejności 

decyduje: wynik bezpośredniego spotkania, różnica bramek (strzelone/stracone) w rozgrywkach 

grupowych (przy identycznym wyniku, większa liczba strzelonych), losowanie. Do II etapu awansują 

1 lub 2 drużyny (w zależności od liczby grup w poszczególnych kategoriach wiekowych). 



 II etap /PUCHAROWY/ - „system pucharowy”. 

Przegrywająca drużyna odpada z Turnieju. W przypadku remisu decydują rzuty karne (po 3 rzutów 

karnych, następnie do wyłonienia zwycięzcy). 

2. Mecze rozgrywane będą według zmodyfikowanych przepisów piłki nożnej.  
 

3. Dodatkowo będą obowiązywały następujące przepisy: 

 drużyny powinny stawić się na boisku 15 min przed rozpoczęciem meczu - Opiekun (lub 

kapitan, w przypadku braku Opiekuna) zgłasza obowiązkowo swoje przybycie u 

przedstawiciela Organizatora w celu odebrania oraz wypełnienia protokołu sędziowskiego, 

 w meczu uczestniczy bezpośrednio 3 zawodników w polu (gra bez bramkarza) (maksymalna 

liczba rezerwowych wynosi  1), 

 zawodników jednej drużyny obowiązuje jednolity strój sportowy (w miarę możliwości), 

 czas gry w I etapie /ELIMINACYJNYM/ wynosi 1x10 min, w II etapie /PUCHAROWYM/ 1x12 min, 

 nie obowiązuje przepis o pozycji spalonej, 

 zmiany zawodników - lotne (liczba nieograniczona, bez konieczności zgłaszania ich sędziemu), 

 zawodnicy powinni występować w obuwiu sportowym - zakaz gry w obuwiu z wkręcanymi 

plastikowymi lub metalowymi kołkami, 

 rzut karny wykonywany jest z połowy boiska do pustej bramki. 

§6 

Przepisy porządkowe 

1. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania ważnej legitymacji szkolnej na każdym meczu i 

okazywać ją na żądanie Organizatora - w przypadku podejrzenia oszustwa co do wieku zawodnika, 

legitymacje muszą być sprawdzone przed rozpoczęciem meczu, podczas prezentacji drużyn na 

boisku.  

W przypadku braku legitymacji u któregoś z zawodników, zostanie on dopuszczony do gry jedynie 
za zgodą Opiekuna drużyny przeciwnej (lub kapitana, w przypadku braku Opiekuna).  

2. W przypadku spóźnienia drużyny do 10 min, rozegranie meczu dopuszczane jest tylko za wspólną 
zgodą i decyzją drużyny przeciwnej i Organizatora. Spóźnienie powyżej 10 min oznacza walkower.  
 

3. W przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych Organizator dopuszcza możliwość 

rozegrania meczów w Sali gimnastycznej. 

§7 

Nagrody 

1. Wszystkie zespoły oraz ich opiekunowie otrzymają medale, dyplomy oraz nagrody. 

 

 

 



§8 

Ochrona danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Turnieju jest Organizator.  
 

2. Opiekunowie zgłaszający drużynę do Turnieju oświadczają, iż posiadają zgodę wszystkich 

rodziców/prawnych opiekunów na udział w w/w imprezie zgłaszanych przez nich osób oraz na 

wykorzystywanie i przetwarzanie ich danych osobowych oraz wizerunku w zakresie obejmującym 

m.in. zdjęcia, obraz, podobiznę, a także imiona, nazwiska, nazwy miejscowości, nazwy 

szkoły/drużyn/klubów, w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Turnieju oraz realizacji działań 

promocyjnych Organizatora poprzez publikację na stronach internetowych, na portalu 

społecznościowym Facebook, lokalnej prasie, radiu i TV. 

Stosowne oświadczenie w tym zakresie składane jest przez Opiekuna na formularzu 

zgłoszeniowym do Turnieju. Oryginał lub kopia zgłoszenia drużyny do Turnieju, wraz z podpisem 

rodzica lub opiekuna prawnego zawodników biorących udział w turnieju przekazany zostanie 

Organizatorowi. 

3. Dane Osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie dla celów 

wskazanych w Regulaminie. 
 

4. Klauzula informacyjna RODO 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Kontaktujemy się z 

Państwem, gdyż w związku z naszymi wcześniejszymi kontaktami (np. korespondencją mailową, 

wysyłka informacji prasowych, udziały w spotkaniach dziennikarskich, wysyłka próbek produktów  

itp.) przetwarzamy Państwa dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa 

redakcji. Chcemy pozostać z Państwem w kontakcie również po 25 maja 2018 roku i zachować 

możliwość informowania Państwa o naszych działaniach – np. wysyłka informacji prasowych, 

zaproszenia na spotkania dziennikarskie i inne wydarzenia, wysyłka próbek produktów, a także 

dzielenia się doświadczeniami i wiedzą. Jednocześnie chcemy poinformować Państwa o 

przysługujących zgodnie z RODO uprawnieniach. 

5. Administrator i prawa 

Administratorem danych osobowych jest: Uczniowski Klub Sportowy PIORUN Warszawa z siedzibą 

w Warszawie (02-921 ), ul. Niemirowska 1 lok. 45, e-mail: biuro@piorunwarszawa.pl. Posiadają 

Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 



6. Cel przetwarzania 

Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach umożliwiających przeprowadzenie 

turnieju piłkarskiego PIORUN CUP 2018 przez UKS PIORUN Warszawa. Dane osobowe będą 

przechowywane dopóki nie zostanie zgłoszona chęć wycofania zgody. 

7. Wycofanie zgody 

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody poprzez wysłanie e-maila na adres 

biuro@piorunwarszawa.pl z wpisanymi w tytule słowami "usunięcie danych osobowych" lub 

przesłanie wiadomości pocztą tradycyjną na adres firmy. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w 

dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. 

§9 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział uczestników w Turnieju niezgodny z 

postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane. 
 

2. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną uczestnikom Turnieju (nie pokrywa kosztów 

medycznych, leczenia, transportu itd.). 
 

3. Zgłoszenie się do Turnieju jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.  
 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji oraz do wprowadzenia zmian w niniejszym 

Regulaminie.  
 

5. Organizator zapewni nieodpłatnie napoje oraz posiłki dla startujących uczestników. 
 

6. We wszelkich sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje 

Organizator. 

 

7. Wszelkie aktualności oraz dodatkowe informacje dot. Turnieju będą dostępne na stronie 

internetowej i profilu na Facebooku Organizatora: 

www.piorunwarszawa.pl 

https://www.facebook.com/PiorunWarszawa/ 

8.  W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości Organizator prosi o kontakt z koordynatorem 

Turnieju: 

Łukasz Bielak 

tel. kom. 732 – 050 - 586  w godzinach 9.00 - 18.00  

e-mail: biuro@piorunwarszawa.pl 

https://www.facebook.com/PiorunWarszawa/

