KARTA
ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

W IV Mistrzostwach Polski Drogowców
w Piłce Siatkowej
o puchar Prezesa Polskiego Kongresu Drogowego

ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
tel/fax : 0 22 675 08 15
email : biuro@kongresdrogowy.pl

Giżycko, 17-19 listopada 2017r.

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY
Nazwa, adres instytucji zatrudniającej:

Opłata za udział jednej osoby
w Mistrzostwach
wynosi 550 zł z VAT (23%) i obejmuje:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

- 2 noclegi;
- opłatę miejscową;
- wyżywienie: kolację w dn. 17.11, śniadanie, serwis
kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 18.11
oraz śniadanie w dn. 19.11.2017r.
- parking na terenie Ośrodka;
- hala sportowa – 3 sektory do piłki siatkowej;
- opiekę medyczną;
- sprzęt potrzebny do rozegrania mistrzostw.

……………………………………………………………………………………………………………
NIP:
……………………………………………………………………………………………………………
Tel. kontaktowy:
……………………………………………………………………………………………………………
E-mail :
…………………………………………………………………………………………………………

Nazwiska zawodników:
Imię i nazwisko

PESEL

Koszulka
(S-XXL)

Imię i nazwisko

1. kapitan

8.

2.

9.

3.

10.

4.

11.

5.

12.

6.

13.

7.

14. trener

PESEL

Koszulka
(S- XXL)

Należność za udział w Mistrzostwach zobowiązuję się przekazać na konto w Alior Bank S.A.:
77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do dnia 9 listopada 2017 r.
podpis płatnika:
………………………………….
Zapoznałem się z warunkami Mistrzostw 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:

………………………………

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI DROGOWCÓW W PIŁCE SIATKOWEJ
O PUCHAR PREZESA POLSKIEGO KONGRESU DROGOWEGO
GIŻYCKO, 17-19.11.2017
Organizatorami Mistrzostw Polski Drogowców w Piłce Siatkowej są: Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy
oraz Fundacja Huberta Jerzego Wagnera.
Termin rozgrywania turnieju: 17-19 listopada 2017 roku.
Miejsce rozgrywania turnieju oraz zakwaterowania:
COS Giżycko, ul. Moniuszki 22, www.gizycko.cos.pl
Cena za udział wynosi 550 zł (brutto) za osobę.
Opłata obejmuje:
 dwa noclegi;
 opłatę miejscową;
 wyżywienie: kolację w dn. 17.11, śniadanie, serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 18.11 oraz śniadanie
w dn. 19.11.2017r.
 parking na terenie Ośrodka;
 hala sportowa – trzy sektory do piłki siatkowej w dniach: 17.11 w godz. 1800 - 2100, 18.11 w godz. 0800 – 2000,
19.11 w godz. 1100 - 1400.
 opiekę medyczną;
 sprzęt potrzebny do rozegrania Mistrzostw.
Wpłaty za udział należy wnosić na konto PKD: Alior Bank S.A. 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie
do 9 listopada 2017 r.
Każda drużyna może liczyć: minimalnie 6 zawodników, a maksymalnie 13 zawodników + trenera.
W każdej drużynie musi grać (to znaczy stale przebywać na boisku) przynajmniej jedna kobieta.
Termin zgłaszania drużyn: do 20 października 2017r. drogą elektroniczną do organizatora na adres mailowy:
biuro@kongresdrogowy.pl, na wypełnionej karcie zgłoszeniowej podpisanej przez kierownika jednostki zgłaszającej
drużynę lub osobę upoważnioną bądź poprzez formularz zgłoszeniowy online dostępny na
stronie www.kongresdrogowy.pl. Kibice zgłaszają się przez formularz online.
Dopuszcza się również zgłaszanie udziału w turnieju przez drużyny kombinowane, w skład których wchodzą osoby z
różnych firm czy jednostek administracji. W takim przypadku osoby te wypełniają indywidualną kartę zgłoszenia.
W zawodach mogą brać udział pracownicy administracji drogowej oraz firm i instytucji branży drogowej. Spełnienie
tego warunku potwierdza kierownik jednostki zgłaszającej drużynę.
Dostęp do hali sportowej (trening) w dn. 17.11.2017 wymaga wcześniejszego (do 10.11.2017) zgłoszenia
Organizatorom zapotrzebowania.
System rozgrywek zostanie ustalony po ustaleniu ostatecznej liczby drużyn biorących udział w Mistrzostwach.
Uczestniczy dojeżdżają na Mistrzostwa oraz ubezpieczają się we własnym zakresie.
Organizator zapewnia:


halę sportową,



piłki do rozgrywania meczów,



nocleg i wyżywienie (od piątkowej kolacji do śniadania w niedzielę),



opiekę medyczną na czas rozgrywania meczów,



sędziów do prowadzenia zawodów,



medale i nagrody dla najlepszych zawodników.

Odprawa techniczna przed turniejem z udziałem trenerów i/lub kapitanów drużyn odbędzie się w piątek 17.11
w godzinach wieczornych w COS Giżycko.
We wszystkich spornych sytuacjach decyduje Sędzia Główny zawodów.
Zgłoszenie drużyny do Mistrzostw Polski Drogowców Piłki Siatkowej oznacza akceptację i zastosowanie się
do powyższego regulaminu.

