
 

 

 

Regularna aktywność fizyczna znacząco wpływa na zdrowie 
psychiczne seniorów, przyczynia się do poprawy ich sprawności 
fizycznej i pomaga w pełni korzystać z życia. 

Spotkania pomagają w rozwiązywaniu kontaktów towarzyskich, 
które utrzymują aktywność seniorów i zapobiegają samotności. 

 

1. Organizator: 

 OSiR Komprachcice – p. Arkadiusz Tabisz tel. nr 606 591 590 

 Klub Seniora „Uśmiech Seniorów” w Komprachcicach – p. Monika Poręba 

695 037 540 

 

2. Termin: 

 24 października 2019 r. godz. 11.00 – 14.30 

 

3. Miejsce zawodów: 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach, ul. Szkolna 18, 46-070 

Komprachcice 
 

4. Warunki udziału :  

 Seniorki / Seniorzy 60+ w drużynie 5 osobowej w oznaczonych strojach i w 

obuwiu zmiennym 

 zgłoszenie drużyny w podanym terminie 

 

 

R E G U L A M I N  

   Zawodów sportowych gminno – 
powiatowych dla Seniorów 

24 października 2019 r. w hali OSiR Komprachcice 



 

 

5. Zgłoszenia (z podaniem nazwy klubu lub organizacji i miejscowości) :  

 zgłoszenia drużyn przyjmujemy do 13 października (drużyny 5 osobowe)!!! 

     

 p. Monika Poręba 695 037 540 - Klub Seniora „Uśmiech Seniorów” w 

Komprachcicach  

 email: biuro@komprachcice.osir.pl,   Arkadiusz Tabisz tel. nr 606 591 590 

– OSiR Komprachcice 
 

6. Uczestnictwo: 

 

 Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a ich stan 

zdrowotny pozwala na udział w zawodach (oświadczenie wypełniane w dniu 

zawodów o godz. 10.30) 

 Każda zgłoszona drużyna przywozi ze sobą tabliczkę z nazwą swojego kluby lub 

organizacji 

 Przyjazd na halę na własny koszt 

 Dla uczestników zawodów sportowych przewidziany jest poczęstunek 

 Rozumienie zasady – w zdrowym ciele zdrowy duch 

 

7. Nagrody: 

 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe medale za udział w zawodach 

 Puchary dla drużyn z miejsc 1, 2, 3, 4 

 

Informacje dodatkowe:  

1) Wymagane jest obuwie na zmianę oraz strój sportowy.  

2) Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień 

regulaminu, regulaminu OSiR Komprachcice oraz przepisów gry. 
3) Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone 

przez siebie. 

4) Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzone jest zgłoszeniem się do 

zawodów. 

5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób 

chorych i ewentualnych wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów. 

 

 



 

 

6) 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. 

7) Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku 

utraty mienia w trakcie trwania rozgrywek. 

8) Nad poprawnością przebiegu zawodów czuwa organizator. 

9) Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzega sobie Organizator.  

10) W kwestiach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje 

Organizator.  

 

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1) Organizator przetwarza dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszenia do 

Turnieju wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji imprezy. 

2) Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. 

3) Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.  

4) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i zmiany.  

5) Administrator danych zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć, 

wykorzystania danych w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, nazwy 

miejscowości, szkoły lub klubu w celach promocyjnych w postaci publikacji w 

mediach, stronie internetowej organizatora, gdzie będą zamieszczane galerie, 

tabele gier, wyniki, statystyki itp. 

 
 
 
 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Zawody sportowe gminno – powiatowe 

dla Seniorów, Komprachcice 24.10.2019 
 
  
 

KONKURENCJE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

Zawody sportowe gminno – powiatowe 
dla Seniorów, Komprachcice 24.10.2019 
 
  
 

OŚWIADCZENIE   UCZESTNIKÓW 
 

 

 Oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału 

w zawodach gminno-powiatowych dla seniorów 60+ organizowanych przez 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach, wraz z Klubem Seniora 

„Uśmiech Seniorów” w Komprachcicach, które odbędą się 24 października 

2019 r. w Komprachcicach oraz, że startuję w nich dobrowolnie i na własną 

odpowiedzialność. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam / zapoznałem się z treścią regulaminu 

„Zawodów sportowych gminno-powiatowych dla seniorów” i w pełni akceptuję zapisy 

w nim zawarte. 

DRUŻYNA: ……………………………………………………………………………………… 

 

 
Imię i nazwisko 

 
Rok 

urodzenia 

 
podpis 

   

   

   

   

   

 
Komprachcice, 24 października 2019 


