
Regulamin Turnieju FIFA GAME DAY Kościan 2022 
organizowanego przez Kościański Ośrodek Kultury w Kościanie 

 

 

 

 ORGANIZATOR  

Organizatorem turnieju jest Kościański Ośrodek Kultury, ul. Adama Mickiewicza 11,  

64-000  Kościan, tel./fax: (65) 512-05-75 e-mail: kok.koscian@gmail.com  

 

 WARUNKI UCZESTNICTWA  

a) Organizator Turnieju nie wprowadza ograniczeń wiekowych. 

b) Uczestnikiem Turnieju jest osoba, która w określonym czasie złożyła pełne 

dokumenty uprawniające do wzięcia udziału w rozgrywkach tj. kartę zgłoszenia, 

oświadczenie RODO oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku osób 

niepełnoletnich). 

c) W Turnieju może wziąć udział maksymalnie 32 uczestników. 

 

 ZASADY UCZESTNICTWA  

a) Uczestnik zobowiązany jest przekazać Organizatorowi wypełnioną kartę zgłoszenia, 

oświadczenie RODO oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego do dnia 14.11.2022 r. 

(włącznie). 

b) Dokumenty należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Kościańskiego Ośrodka 

Kultury (od pon. do pt. w godz. 8:00-15:00) lub przesłać skan na adres e-mail 

kok.kultura@gmail.com. 

c) Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

przez Organizatora danych osobowych zawartej w karcie zgłoszenia. 

d) Uczestnikami zostają osoby (max. 32), które jako pierwsze dostarczą dokumenty. 

e) Osoby, które zgłoszą się po zapełnieniu listy, zostają zapisane na listę rezerwową 

w kolejności zgłoszenia. 

f) W przypadku rezygnacji z udziału w Turnieju, należy niezwłocznie poinformować 

o tym Organizatora. Zwolnione miejsce zajmuje pierwsza osoba znajdująca się na 

liście rezerwowej. 



 SYSTEM ROZGRYWEK 

a) Turniej odbywa się w ciągu jednego dnia 19.11.2022 r. od godz. 11:00 w sali kinowej 

Kościańskiego Ośrodka Kultury (ul. Mickiewicza 11, 64-000 Kościan). 

b) Turniej rozgrywa się systemem pucharowym, jeden na jeden. Składa się z eliminacji, 

ćwierćfinałów, półfinałów i finału. 

c) Każdy mecz trwa 8 minut (4 min + 4 min). 

d) Przeciwnicy w meczu zostają dobierani na zasadzie losowania. 

e) Eliminacje odbędą się z podziałem na kategorie wiekowe Uczestników. 

f) Do kolejnych etapów Turnieju przechodzą Uczestnicy, którzy wygrają mecz. 

 

 

 NAGRODY 

a) Organizator przyznaje 4 nagrody główne. 

b) Finaliści otrzymują nagrody rzeczowe. 

c) Każdy Uczestnik Turnieju otrzyma dyplom oraz upominek. Rozdanie po każdym 

zakończonym etapie. 

f) Wyniki Turnieju oraz rozdanie nagród odbędzie się w czasie trwania wydarzenia 

19.11.2022 r. w Kościańskim Ośrodku Kultury.  

 

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Każdy może uczestniczyć w Turnieju jako obserwator/kibic. Ilość miejsc w Strefie 

Kibica jest ograniczona. 

2. Organizator kontaktuje się z osobami znajdującymi się na liście rezerwowej wyłącznie 

w sytuacji dołączenia tej osoby do Turnieju. 

3. Uczestnik ma obowiązek szanować sprzęt używany w czasie Turnieju. Celowe 

uszkodzenie sprzętu dyskwalifikuje zawodnika. Organizator ma prawo żądać pokrycia 

kosztów naprawy zniszczonego przez Uczestnika sprzętu. 

4. Uczestnicy lub rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych swoich lub dzieci dla potrzeb wewnętrznych Organizatora oraz na 

wykorzystanie wizerunku Uczestników w materiałach informacyjnych i reklamowych 

Turnieju. 



5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem należy kontaktować się 

telefonicznie lub mailowo z Organizatorem.  

6. Wszelkie sprawy nieujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Organizator.  


