
 
REGULAMIN CHARYTATYWNEGO TURNIEJU BADMINTONA 

„RAZEM dla OSKARA” 
 

Turniej badmintona jest jedną z wielu atrakcji jakie odbędą się  
w dniu 22.09.2019 r. w Lipianach na terenie Hali Sportowo – Rekreacyjnej  

w Lipianach przy ul. Kopernika 9. 
Cały program można znaleźć na stronie internetowej szkoły www.zs-lipiany.pl 

 
Organizator: 
Organizatorem Charytatywnego Turnieju Badmintona „RAZEM dla OSKARA” jest: 
- Zespół Szkół w Lipianach, 
- UKS „Olimpionik” Lipiany, 
- Gmina Lipiany, 
- BokoSport 
 

 Cel: 
- zbiórka funduszy dla Oskara, ucznia Szkoły Podstawowej w Lipianach, podopiecznego 
Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne Choroby Nowotworowe, 
- propagowanie gry w badmintona, 
- propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu 
 
Termin i miejsce: 
- 22.09.2019 (niedziela), godz. 15.00,   
Hala Sportowo – Rekreacyjna w Lipianach, ul. Kopernika 9 
 
 Kategorie: 
- Kobiety Open 
- Mężczyźni Open 
- Debel  
- Mixt 
- Dzieci  
 
Uczestnictwo: 
-  w turnieju mogą uczestniczyć wszyscy chętni do gry w badmintona, 
- warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału (formularz na stronie internetowej 
www.olimpionik.pl) do 21.09.2019 (do godz. 20.00) z podaniem imienia i nazwiska, 
miejscowości, kategorii, dzieci – rok urodzenia, 
- opłata startowa wynosi: 
 

a) min. 20 zł w kategorii  
b) min 5 zł - udział dzieci do 16 r.ż.  

 
- opłatę należy uiścić w dniu zawodów w Biurze Zawodów. 
 

CAŁY DOCHÓD Z OPŁAT STARTOWYCH PRZEKAZANY ZOSTANIE NA LECZENIE OSKARA, 

DLATEGO PODAJEMY KWOTĘ MINIMALNĄ! 

MOŻNA WPŁACAĆ WIĘCEJ!  

 



 
 
System rozgrywek: 
- w zależności od liczby zgłoszeń do 2 wygranych setów 
- organizator zapewnia minimum 2 gry w każdej kategorii 
 
Sprawy sędziowskie: 
- zawodnicy sędziują sobie sami, zgłaszając wynik organizatorowi, 
- w sprawach spornych decyduje sędzia główny turnieju 
 
Obowiązki organizatora: 
- organizator zapewnia lotki (zawodnicy mogą dostarczyć własne lotki do gry- 

preferowane lotki piórowe), obsługę techniczną, nagrody dla uczestników w miarę 

pozyskania sponsorów 

 

Postanowienia końcowe: 
- organizator nie ubezpiecza uczestników, 
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz 
uszczerbki na       zdrowiu uczestników biorących udział w turnieju, 
- organizator zapewnia tylko doraźną pomoc medyczną, 
- organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w 
treści niniejszego regulaminu, 
- gramy i kibicujemy FAIR PLAY – obowiązują przepisy PZBad 
- zawodnicy biorący udział w turnieju wyrażają zgodę na wykonywanie oraz 
zamieszczanie przez organizatora ich zdjęć w internecie oraz na umieszczanie ich danych 
osobowych na facebooku 
- organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych  
i ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków, urazów;  
- organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty 
leczenia wynikłe z tytułu udziału w rozgrywkach z dojazdami na i z zawodów włącznie;  
- organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia  
w trakcie trwania rozgrywek; 

- dzieci obowiązuje pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w 
turnieju sportowym (do pobrania) 
- turniej prowadzony zostanie według aktualnie obowiązującego Regulaminu Sportowego 
PZBad 
- w sprawach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje sędzia główny. 

 
 
 


