REGULAMIN TURNIEJU
„MINI MUNDIAL NA SWIĘTOKRZYSKIEJ POLANIE“
I. Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem turnieju jest Amid Prestige Mikołajczyk & Michoń Sp. j. Chrusty, ul.
Laskowa 93, 26-050 Zagnańsk, NIP 6572841100, KRS 0000344738, REGON
260348820, zwanym dalej „Organizatorem“
2. Turniej odbędzie się w dniu 14 lipca 2018 roku między godziną 11:00 a 16:00 na terenie
Kompleksu Swiętokrzyska Polana.
3. Nagrody zostaną przyznane zaraz po zakończeniu Meczu Finałowego tj, po godz. 16:00
II. Warunki uczestnictwa w Turnieju:
1. Turniej ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych w przedziale wiekowym
od 7 do 13 lat.
2. Uczestnik przed przystąpieniem do rejestracji w Turnieju musi uzyskać zgodę rodzica lub
opiekuna prawnego na udział w Turnieju.
3. Uczestnik turnieju dokonuje zgłoszenia swojego uczestnictwa lub całej drużyny w
turnieju najpóźniej do dnia 12 lipca 2018r. do godziny 23:59 poprzez wypełnienie i
dostarczenie
do
organizatora
drogą
elektroniczną
na
adres
email:
marketing@swietokrzyskapolana.pl Karty Zgłoszeniowej Drużyny „Mini Mundial na
Świętokrzyskiej Polanie” dostępnej na stronie internetowej organizatora
www.swietokrzyskapolana.pl
4. Do turnieju mogą zgłaszać się osoby pojedyncze lub całe drużyny.
5. Niezależnie od ilości zawodników zgłoszonych w danej drużynie, w jednym meczu może
grać 6 osób w danej drużynie (5 zawodników w polu + bramkarz, brak możliwości zmiany
w obrębie jednego meczu).
6. Organizator nie gwarantuje uczestnictwa osobom zgłoszonym pojedynczo, w przypadku
braku możliwości skompletowania drużyny.
7. Rodzice lub opiekunowie prawni uczestników wyrażają zgodę na rozporządzanie danymi
osobowymi swoich podopiecznych (imię i nazwisko) do celów identyfikacji prac
konkursowych oraz ogłoszenia zwycięzców.
III. Zasady przyznawania nagród:
1. Do turnieju przystępuje 6 drużyn (liczących minimum po 6 osób).
2. Rywalizacja odbywa się w dwóch etapach. Drużyny zostaną podzielone na dwie grupy.
W grupach odbywają się mecze na zasadzie „każdy z każdym“. Do fazy pucharowej
przechodzą po dwie drużyny z każdej grupy. Podział grup oraz drabinka pucharowa
zostanie
opublikowana
dnia
13
lipca
na
fanpage
na
Facebooku
www.facebook.com/kompleksswietokrzyskapolana
3. Mecze trwają 25 minut (2x10 min połowa + 5 minmut przerwa). Mecze w fazie
pucharowej zakończone remisem zostaną rozstrzygnięte konkursem rzutów karnych.
4. Organizator przewidział jedną Nagrodę Pierwszą, którą jest zestaw nagród rzeczowych o
wartości 100zł dla każdego zawodnika zwycięskiej drużyny.
5. Organizator przewiduje dla wszystkich uczestników turnieju pamiatkowy dyplom i
nagrodę pocieszenia.
6. Nagrody w konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowe nagrody pieniężne są pobierane
przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób
fizycznych od przekazanych w konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych) i przekazane do właściwego urzędu skarbowego.
Potrącenie podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody oznacza, że dodatkowa
nagroda pieniężna, która jest częścią nagrody nie jest wydawana Laureatom.

7. Nagrody zostaną wydane zaraz po ogłoszeniu wyników tj. po godz. 16:00 14 lipca 2018r.
V. Postanowienia końcowe:
1. Treść Regulaminu dostępna jest na stoisku Kompleksu Świętokrzyska Polana oraz w
Recepcji Ośrodka Polanika. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli
nie wpłynie ona na pogorszenie warunków uczestnictwa w turnieju.
2. Zgłoszenie do udziału w turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i
niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika Konkursu bądź przez osoby trzecie, w
związku z uczestnictwem w turnieju .
4. Do spraw nie ujętych w niniejszym regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy
kodeksu cywilnego.

