
Piłkarski Turniej Charytatywny 

na Rzecz Budowy Ławeczki Andrzeja Koziei 

 
1. Turniej ma charakter amatorski i  przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych (pełnoletnich, nie 

uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej). 

2. W zawodach powinny mogą uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia. Każdy 

uczestnik przed rozpoczęciem turnieju musi podpisać oświadczenie  

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w turnieju.  

3. Miejsce i termin zawodów zawodów: 

a. hala sportowa ZSP nr 1  w Kielcach, ul. Jagiellońska 90,  

b. grupa A: sobota18 listopada 2017 r. w godz.: 14.00-19.00  

lub grupa B: niedziela 19 listopada 2017 r. w godz. 9.00-14.00;  

wielki finał: zwycięzcy grupy A i B: niedziela 19 listopada 2017 r.  godz. 14.30 

4. Drużyna składa się: 

b. z max. 10 osób, na boisku przebywa 4 zawodników w polu + bramkarz, zmiany hokejowe; 

5. Zgłoszenia do zawodów należy przesyłać na adres:  laweczkaandrzeja@interia.pl  - wyłącznie na druku 

zgłoszeniowym - dostępnym na: 

a. stronach  internetowych:  www.laweczkaandrzeja.pl lub www.zsp1-kielce.pl 

b. Facebook/Ławeczka Andrzeja Koziei 

c. lub bezpośrednio w sekretariacie ZSP nr 1 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90 w godz. 7.00-15.30 (druki 

na miejscu) 

6. Koszt wpisowego  wynosi 300 zł od drużyny.  

Wpłaty winny być dokonane najpóźniej do 14 listopada  2017 r.  na konto: 

Nr konta w  PKO BP:   02 1020 2629 0000 9102 0354 5225 

 Tytułem: Turniej  na Rzecz Budowy Ławeczki Andrzeja Koziei 

7. Również do 14 września 2017 r. do Organizatora powinno dotrzeć - drogą e-mailową (scan) lub faksem – 

zgłoszenie, imienna lista, dowód wpłaty.  

8. Organizator przekaże do 16  września 2017 r.  potwierdzenie udziału w zawodach i szczegóły programu. 

9. W turnieju może uczestniczyć maksymalnie po 8 drużyn w turnieju A i B. Decyduje kolejność zgłoszeń  

i wpłat na konto. Drużyna może się zgłosić do obu turniejów. Turnieje zostaną przeprowadzone 

systemem grupowym: dwie grupy po cztery zespoły; zwycięzcy grup zagrają o I miejsce; zespoły  

z drugich miejsc o III miejsce. W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych drużyn organizator zastrzega 

sobie możliwość zmiany sposobu przeprowadzenia turnieju. Szczegółowy regulamin turnieju będzie 

zamieszczony na stronach internetowych organizatora jak wyżej.  

10. Organizator zapewnia: 

a. puchary dla zwycięzców grup i superpuchar; 

b. imienne dyplomy dla każdego uczestnika; 

c. cieple posiłki i tzw. zimna płyta; 

d. ciepłe i zimne napoje (woda); 

e. obsługę sędziowską i medyczną. 

11. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia zawodników.  

12. Organizator:  

Komitet Społeczny na Rzecz Budowy Ławeczki Andrzeja Koziei 

25-734 Kielce,  ul. Jagiellońska 90    

tel. 41 3676183 lub 664 060 660   fax  41 3676 932  

e-mail: Laweczkaandrzeja@interia.pl 

 


