
MECZ PIŁKI NOŻNEJ NAUCZYCIELE vs SAMORZĄD

z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Łomża, dn. 10.10.2019 r.

REGULAMIN WYDARZENIAREGULAMIN WYDARZENIA

I ORGANIZATOR

 Urząd Miejski w Łomży

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży

II MIEJSCE I TERMIN

 Stadion MOSiR Łomża, ul. Zjazd 18

 10.10.2019 r.

 Rozpoczęcie o godz. 11:00.

III  WARUNKI UCZESTNICTWA 

1.  Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wypełnienie i przesłanie do dn. 4.10.2019 r.  

     "Karty Zgłoszenia" dostępnej w Załączniku nr 1.  

2.  „Karty Zgłoszenia” należy przesłać na adres e-mail: mosir@mosir.lomza.pl

3.  Drużyny składają się z 15 do 20 zawodników.

4.  Każda drużyna może zgłosić dowolną ilość osób towarzyszących (kierownik, trener).

5.  W drużynie Samorządu mogą uczestniczyć osoby zatrudnione w:

a) Urzędzie Marszałkowskim, oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, 

b ) Urzędzie Miasta, 

c)  Starostwie Powiatowym oraz Powiatowych Jednostkach Organizacyjnych,

d) Urzędzie Gminy,  w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach 

     i zakładach budżetowych, 

e) biurach związków jednostek samorządu terytorialnego,  oraz zakładów budżetowych utworzonych  przez 

te związki, 

f)  biurach  (ich odpowiednikach)  jednostek  administracyjnych  i  jednostek samorządu terytorialnego, 

g) radni miasta Łomża.

O kolejności przyjęcia zgłoszeń decyduje Organizator.

6.    W  drużynie  Nauczycieli  mogą  uczestniczyć  nauczyciele  i  inni  pracownicy  łomżyńskich  szkół

podstawowych  i  średnich. Każda  szkoła  może  wytypować  dwóch  zawodników  do  udziału  w  meczu.



W przypadku braku wymaganej liczby zawodników w drużynie  istnieje możliwość  zgłoszenia kolejnych

reprezentantów z tej samej szkoły. O kolejności przyjęcia zgłoszeń z listy rezerwowej decyduje Organizator.

Każda szkoła, która wystawi swojego reprezentanta do meczu powinna:

 delegować minimum 20-osobową reprezentację kibiców danej szkoły;

 przygotować krótką prezentację reprezentanta (3-5 zdań), która będzie odczytana przez ucznia danej

szkoły przed meczem.

IV PRZEPISY

1. W  meczu  Organizator  przyjmuje,  przepisy  gry  zatwierdzone  przez  Polski  Związek  Piłki  Nożnej

z  zastrzeżeniem  czasu  gry,  który  wynosi  2  x  35  minut.  Sędzia  prowadzący  rozgrywki  ma  prawo

przedłużyć  spotkanie  (maksymalnie  o  5  minut),  w  przypadku  wystąpienia  zdarzenia,  które

przyczyniłoby się  do skrócenia realnego czasu rozgrywek.

V DODATKOWE ATRAKCJE

1. Konkurencje sportowe dla publiczności.

VI NAGRODY

1. Organizator zapewnia puchary dla drużyn oraz medale.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Każdy  zespół  zobowiązany  jest  do  zapoznania  się  z  regulaminem  i  stosowania  się do  zaleceń

      Organizatora.

2. Organizator na czas trwania imprezy zapewnia opiekę medyczną.

3. Organizator  imprezy  nie  ponosi  odpowiedzialności  z  tytułu  ubezpieczeń  zdrowotnych  

i następstw nieszczęśliwych wypadków.

4. Za rzeczy pozostawione bez opieki Organizator nie odpowiada.

5. We wszystkich sprawach spornych oraz nieobjętych regulaminem decydować będzie Sędzia Główny

i Organizator.

6. Wszelkie skargi należy zgłaszać na bieżąco w czasie trwania imprezy.

7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.


