
Końskie, dnia 02. 01. 2015 r. 
 

REGULAMIN 
XXXIV TURNIEJU REKREACYJNO – SPORTOWEGO 

PRACOWNIKÓW OŚWIATY W PIŁCE SIATKOWEJ  

 
1. Cel  –  popularyzacja sportu wśród pracowników oświaty. 
2. Organizator  – Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego ZNP, Zarząd Oddziału ZNP                       

w Końskich. 
3. Termin  -  07 lutego  2015 r.  
4. Miejsce   –  Gimnazjum w Fałkowie.  
5. Zasady turnieju  -  prawo do gry mają pracownicy oświaty; liczebność drużyny – 

do 9 osób  (załączyć list ę potwierdzon ą przez Prezesa Oddziału ).   
6. W każdej drużynie muszą występować:   

a) przynajmniej dwie kobiety 
b) przynajmniej jeden mężczyzna powyżej 40 lat  
c) zamiast mężczyzny powyżej 40 lat może grać kolejna – trzecia w drużynie – 

kobieta 
Zawodnicy winni mieć przy sobie dokumenty tożsamości. 

7. Odpowiedzialnym za regulaminowy skład drużyny jest kierownik lub kapitan. 
Złamanie Regulaminu skutkuje wykluczeniem z rozgryw ek bez zwrotu 
wpłaty. 

8. Zgłoszenia  -  najpóźniej do 23 stycznia 2015 r. pisemnie, telefonicznie                  
na numer: 041 372 25 17, 607 040 832 lub mailem: końskie@znp.edu.pl (brak 
potwierdzenia udziału oznacza ć będzie rezygnacj ę). 

9. System gry   –  gospodarze turnieju po zgłoszeniu się drużyn dokonają losowania 
grup. Harmonogram gier zostanie przekazany drużynom przed turniejem. 

10. Finanse   –  drużyny przyjeżdżają na koszt własny - wpisowe wynosi 120,00 zł                        
(sto dwadzieścia złotych), płatne na konto: 03 1240 5006 1111 0000 5560 8509 
(jest to jedyna forma płatności) 

� potwierdzenie wpłaty lub zobowiązanie Oddziału ZNP do zapłaty                       
(na piśmie)  –  do wglądu przed Turniejem.  

11.  Nagrody   -     I miejsce  -  puchar Prezesa Okręgu Świętokrzyskiego ZNP, 
                               kolejne miejsca  –  puchary, statuetki 
12.Ubezpieczenie  od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii drużyny.                                                                                                                             
13.Ostateczna  interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 
14. Dotychczas zwyci ężali: 

� 9 razy ZNP Przedbórz 
� 9 razy ZNP Końskie  
� 5 razy ZNP Tomaszów Mazowiecki 
� 2 razy ZNP Dobromierz 
� 2 razy Jędrzejów 
� 1 raz ZNP Radoszyce 
� 1 raz ZNP Fałków 
� 1 raz ZNP Żarnów 
� 1 raz ZNP Piotrków Trybunalski 
� 1 raz Stąporków 
� 1 raz Pińczów 

15.Prezesi Oddziałów miast - siedzib powiatów powiadamiaj ą Oddziały w swoich   
powiatach.                             

                                                                              
                                                       Zapraszamy do udziału w turnieju                                             

                                                                             
                                                                          /-/  Karolina Orłowska – Carmenate 

                                                               Prezes Oddziału ZNP 
                                                             w Końskich                                                      


