
 
 
 

 
 

ul. Jagiellońska 80 
03-301 Warszawa 

tel/fax : 0 22 675 08 15 
email : biuro@kongresdrogowy.pl 

 

 
KARTA 

ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 
 

W I Turnieju Piłki Nożnej 
PL-CZ-SK "Drogi łączą przyjaciół" 

 
Hotel Zimnik, Jaski 14, 34-324 Lipowa  

 
4 października 2018r. 

 

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY 
 

Nazwa, adres instytucji zatrudniającej: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
NIP: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Tel. kontaktowy:       
…………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail :                   
………………………………………………………………………………………………………… 

 
Opłata za udział jednej osoby  
w Mistrzostwach 
 wynosi 900 zł z VAT (23%)  i obejmuje: 
 

- 2 noclegi w pokoju 2- lub 3-osobowym; 
- opłatę miejscową; 
- wyżywienie: biesiadę regionalną w dn. 03.10.18, 
śniadanie, serwis kawowy, obiad i kolację integracyjną             
w dn. 04.10.18 oraz śniadanie w dn. 05.10.18. 
- parking na terenie należącym do Hotelu; 
- boisko do gry, piłki do rozgrywania turnieju, obsługę 
organizacyjną i sędziowską oraz opiekę medyczną. 
 
 

 
Nazwiska zawodników:  

 

Imię i nazwisko PESEL  Imię i nazwisko PESEL 

1.  kapitan   6.  

2.    7.  

3.    8.  

4.   9.  

5.   10.  

 
 

Należność za udział w Turnieju zobowiązuję się przekazać na konto w Alior Bank S.A.: 
77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do dnia 26 września 2018 r. 

                                

 podpis płatnika: 
 

                    …………………………………. 
Zapoznałem się z warunkami turnieju określonymi w Regulaminie wydanym przez Organizatora (druga strona niniejszego dokumentu).  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia zgodnie 
 z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.  
(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.)                                       Podpis kapitana drużyny: 

……………………………… 
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Regulamin turnieju piłki nożnej w ramach konferencji PL-CZ-SK „Drogi łączą przyjaciół” 
 

1. 
Organizatorem Turnieju jest stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy. Organizatorem wykonawczym jest Beskidzki 
Okręgowy Związek Piłki Nożnej – podokręg w Żywcu. 
 

2. 
Turniej rozgrywany jest w dniu 4 października 2018 r. na boisku hotelu „Zimnik” w miejscowości Lipowa (powiat 
Żywiec). 
 

3. 
W turnieju biorą udział drużyny reprezentujące jednostki administracji drogowej szczebla wojewódzkiego z Polski 
oraz ich odpowiedniki z Czech i Słowacji. W skład drużyny wchodzą pracownicy danej jednostki. 
 

4. 

Najlepsza drużyna Turnieju otrzymuje Puchar Prezesa Polskiego Kongresu Drogowego. Przyznawane są także 
nagrody indywidualne: dla Najlepszego Piłkarza (MVP), Najlepszego Bramkarza oraz wyróżnienie specjalne dla 
najstarszego zawodnika. 

5. 

Organizator zapewnia: boisko do gry, piłki do rozgrywania turnieju, obsługę organizacyjną i sędziowską oraz opiekę 
medyczną. 

6. 

Turniej rozgrywany jest według przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej, z dostosowaniem do rozmiarów boiska. 
Odstępstwa od zwykłych przepisów są następujące: 
- z autu gra wznawiana nogą 
- zachowana odległość 5 metrów od piłki przy stałych fragmentach gry 
- brak spalonego 
- zmiany jak w hokeju 
- faule karane wykluczeniem czasowym (2min), po drugiej takiej karze w jednym meczu dla tego samego zawodnika 
po upływie 2 minut na boisko wchodzi inny zawodnik 
 

7. 
Drużyny grają w składzie 1+5 (bramkarz i 5 zawodników z pola). Drużyna może maksymalnie składać się z 10 
zawodników. 
 

8. 
Każdy mecz trwa 18 minut bez zmiany stron boiska. W fazie pucharowej w przypadku remisu zarządza się rzuty 
karne dla wyłonienia zwycięzcy. 
 

9. 
System rozgrywek zostanie ustalony po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń i będzie uzależniony od liczny drużyn 
biorących udział w turnieju. 
 

10. 
Zgłoszenie drużyny do turnieju oznacza podporządkowanie się zapisom niniejszego regulaminu. 

 


