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Hufiec ZHP Kielce – Miasto im. Obrońców Westerplatte 

I. Informacje ogólne 

Organizator: Hufiec ZHP Kielce-Miasto. 

Termin: 14.03.2020 godz. 10:30. 

Miejsce: Informacja zostanie przesłana zakwalifikowanym zespołom. 

Cena: 10 zł za osobę (płatne w biurze przy rejestracji). 

W ramach wpisowego organizator zapewnia: przypinkę, mały poczęstunek 

oraz nagrody rzeczowe. 

II. Zasady rozgrywek 

 Turniej piłki nożnej odbędzie się w następujących kategoriach: 

 Harcerze 

 Harcerze starsi 

 Wędrownicy 

 Turniej siatkówki odbędzie się w następujących kategoriach: 

 Harcerze 

 Harcerze starsi 

 Wędrownicy 

 Zawody przeznaczone są dla drużyn harcerskich Hufca ZHP Kielce - Miasto, 

 jednak drużyny z innych hufców Chorągwi Kieleckiej również mogą 

 wystawić własne reprezentacje. 

 Zespoły biorące udział w turnieju piłki nożnej składają się z 5 osób 

 oraz od 0 do 3 rezerwowych. 

 Zespoły biorące udział w turnieju siatkówki składają się z 6 osób 

 oraz od 0 do 3 rezerwowych. 

 W przypadku niedostatecznej ilości zespołów zgłoszonych w kategoriach: 

 harcerze starsi i wędrownicy organizator zastrzega sobie prawo do 

 połączenia grup wiekowych. 

 W zespole zgłaszającym się do danej kategorii wiekowej 80% członków 

 zespołu musi zaliczać się do kategorii. 

 Gry na turnieju piłki nożnej odbywają się zgodnie z zasadami rozgrywek piłki 

 nożnej halowej. 

 Gry na turnieju siatkówki odbywają się zgodnie z zasadami rozgrywek 

 siatkówki. 

 Wątpliwości dotyczące danej rozgrywki są rozstrzygane przez sędziego. 

 Decyzje sędziego są ostateczne. 

III. Zgłoszenia 

 Zgłoszenia zespołów odbywają się poprzez wysłanie składu drużyny (imiona   

 i nazwiska uczestników), danych kontaktowych (imienia, nazwiska oraz 

 numeru telefonu) do pełnoletniego opiekuna zespołu oraz wybranej kategorii 

 wiekowej poprzez formularz.   

 Zgłoszenia przyjmowane będą do godziny 23.59, 03.03.2020. 

https://forms.gle/fDKGQWeHbvU5ZFcW8
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 Zawodnik może wziąć udział zarówno w rozgrywkach piłki nożnej, jak           

 i siatkówki. 

 Biuro zawodów, w którym należy dokonać rejestracji w dniu wydarzenia,     

 a także uiścić opłatę będzie czynne w godz. 10:00-10:30. 

 Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

IV. Zasady uczestnictwa 

 Każdy uczestnik ma obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu, 

 regulaminu korzystania z obiektu sportowego oraz Prawa Harcerskiego. 

 Organizatorzy mają prawo do dyskwalifikacji uczestnika w przypadku 

 nieprzestrzegania regulaminu Harcmundialu 2020, regulaminu korzystania 

 z obiektu sportowego oraz Prawa Harcerskiego bez dokonywania zwrotu 

 kosztów uczestnictwa. 

 Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania stroju sportowego oraz 

 sportowego obuwia. 

 Zalecane jest, aby każdy zespół posiadał stroje jednolite kolorystycznie. 

V. Postanowienia końcowe 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez 

 podawania przyczyny, przy jednoczesnym poinformowaniu o dokonanych 

 zmianach na stronie internetowej lub fanpage'u Hufca. 

 Kwestie sporne lub nieujęte w regulaminie podlegają rozstrzygnięciu przez 

 organizatora. 

 Decyzje podejmowane przez organizatora są ostateczne. 

 W razie wszelkich pytań należy się kontaktować z komendantem wydarzenia 

 dh Adamem Kwapiszem za pośrednictwem numeru telefonu: 797302477 lub 

 adresu mailowego: adam.kwapisz@zhp.net.pl. 


