
 
 
 

 

 
REGULAMIN TURNIEJU  

,,FUTBOLOWY DZIEŃ DZIECKA” 
 
 

1. Organizatorem imprezy „Futbolowy Dzień Dziecka” („Turniej”) jest Uczniowski Klub Sportowy  

Akademia 2012 z siedzibą w Jaworznie przy ul. Tetmajera 40, zwany w dalszej części 

Regulaminu „Organizatorem”, działający na zlecenie właściciela galerii handlowej Galeria 

Galena (Galeria Galena Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach). 

2. Turniej odbywa się w Galerii Galena w Jaworznie w dniu 04.06.2022, w godz. 10.00-16.00. 

3. Turniej prowadzony jest przez wykwalifikowanych opiekunów sportowych, zwanych w dalszej 

części Regulaminu „Trenerami”. Trenerzy ubrani są w niebieskie t-shirty oznaczone logo 

Akademia 2012. 

4. Dziecko może wziąć udział w Turnieju wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna 

prawnego wyrażoną na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

5. Za dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni. 

6. Samodzielnie można pozostawić dziecko w wieku powyżej 7. roku życia – na własną 

odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego. 

7. Uczestnicy Zajęć sportowych mają obowiązek respektowania poleceń Trenerów. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia    

Uczestnika wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie Turnieju 

organizowanym zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi. 

9. W ramach Turnieju odbywają się rozgrywki gry w piłkę nożną na placu przed Galerią Galena 

przy wejściu głównym do Galerii dla dzieci urodzonych w latach 2013-2018, zwane w dalszej 

części Regulaminu „Rozgrywkami piłki nożnej” 

10. Aby wziąć udział w Turnieju należy zgłosić się z dzieckiem do Trenera, który zadecyduje  

o możliwości udziału dziecka w Rozgrywkach piłki nożnej. 

11. Rozgrywki piłki nożnej odbywają się wg poniższego harmonogramu: 

W godz. 10:00-12:00 odbędą się rozgrywki dzieci urodzonych w latach 2018 i 2017 

W godz. 12:00-14:00 odbędą się rozgrywki dzieci urodzonych w latach 2016 i 2015 

W godz. 14:00-16:00 odbędą się rozgrywki dzieci urodzonych w latach 2014 i 2013.  

12. Zapisy do Rozgrywek odbywają się pół godziny przed rozpoczęciem Rozgrywek dla danej 

kategorii wiekowej w miejscu, gdzie odbywają się Rozgrywki. 

13. Drużyny składają się z 2-3 zawodników 

14. Zasady sportowe obowiązujące dla Rozgrywek piłki nożnej: 

a) Zawodnicy zgłoszeni do danego zespołu nie mają prawa przejść do innego zespołu w trakcie 

trwania Rozgrywek. 

b) Wszystkie drużyny zobowiązane są posiadać stroje i obuwie sportowe (zakaz gry w lankach, 

korkach), dopuszcza się grę w obuwiu typu ,,turf” (z przeznaczenie do gry na sztucznych 

nawierzchniach). 

c) Mecze rozgrywane są na mobilnym boisku z bandami wokół o wymiarach 9x6 m, bramki  

o wymiarach 1,8x1,2 m, nawierzchnia: sztuczna trawa. 

d) Przepisy gry zgodne z przepisami gry uproszczonej w piłkę nożną według wytycznych PZPN. 

e) Czas gry: 2-4 minuty. 



f) Gra odbywa się bez bramkarza. 

g) Rozgrywki zostaną rozegrane piłką o rozmiarze nr 4. 

h) Zawodnikom za niesportowe zachowanie grożą następujące kary, które są wymierzane przez 

sędziego prowadzącego spotkanie: kara wykluczenia ze spotkania na 1 minuta. 

i) W sprawach nieujętych w punktach a-i decyduje Sędzia. 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez opieki podczas 

Turnieju oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci dokonane przez innych uczestników. 

16. Organizator zaleca nie przynosić na Turniej cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, 

odtwarzaczy mp3, itp., które nie są konieczne do wzięcia udziału w Rozgrywkach. 

17. Organizator nie odpowiada z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków osób biorących 

udział w Turnieju, jak również osób towarzyszących. Odpowiedzialność za ubezpieczenie 

dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków spoczywa na rodzicach/opiekunach 

prawnych. 

18. Organizator oraz Galeria Galena Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do wykonywania zdjęć  

i nagrywania filmów podczas Turnieju, dla celów udokumentowania przebiegu Turnieju oraz 

ich późniejszego wykorzystania dla potrzeb promocyjnych i marketingowych w związku  

z organizacją i przeprowadzeniem imprezy „Futbolowy Dzień Dziecka”. 

19. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

20. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszych Regulaminie.  

W przypadku zmiany Organizator poinformuje o tym uczestników za pośrednictwem strony 

www.galeriagalena.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


