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REGULAMIN III EDYCJI TURNIEJU SPORTOWEGO 
PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO 

1 Organizatorem  TURNIEJU  SPORTOWEGO  PLACÓWEK  WSPARCIA  DZIENNEGO  ,,ODKOP
MARZENIA”,  obejmującego  turniej  piłki  nożnej  i  równolegle  realizowane  zajęcia/zawody
ogólnosportowe,  jest  Centrum Opieki  nad  Dzieckiem w  Szczecinie  –  realizator  projektu  pn.
„Samodzielni  -  kompleksowy  system  wsparcia  dziecka  i  rodziny  w  Szczecinie”
współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

2 III  edycja  turnieju  realizowana będzie  w okresie  kwiecień/maj 2022 r.  Planowane rozgrywki
przeprowadzone  zostaną na boisku własnym Centrum Opieki nad Dzieckiem mieszczącego się
na Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie, we wtorki w godzinach 16:00-19:00.

3 W turnieju piłki nożnej mogą uczestniczyć drużyny składające się z 6 zawodników/ zawodniczek
(5 piłkarzy + bramkarz) oraz maksymalnie 4 rezerwowych.

4 Wszyscy uczestnicy/ uczestniczki zawodów muszą być wychowankami placówek zgłaszających
się do turnieju. Rozgrywki realizowane będą w  kategorii wiekowej: 
 kategoria wiekowa rok urodzenia 2005 i młodsi.

5 Drużyny  piłkarskie  mogą  zostać  utworzone  poprzez  połączenie  zawodników i  zawodniczek  z
maksymalnie trzech Placówek Wsparcia Dziennego.

6 Równolegle do odbywających się rozgrywek piłkarskich odbywać się będą zawody sportowe w
różnych dyscyplinach, dla uczestników turnieju - wychowanków Placówek Wsparcia Dziennego,
którzy nie są zawodnikami drużyn piłkarskich.

7 Organizator  przewiduje  przeprowadzenie  zawodów  sportowych  w  15  różnych  dyscyplinach.
Każdego  dnia  rozgrywek  odbędą  się  zawody  dla  indywidualnych  uczestników  w  3  różnych
konkurencjach sportowych, przewidziane są również zajęcia zwiększające umiejętności z zakresu
pierwszej pomocy prowadzone przez medyków. 

8 Placówki  Wsparcia  Dziennego  chęć  udziału  w  turnieju  potwierdzają  nadesłaniem  karty
zgłoszenia swojej drużyny piłkarskiej (zał.1 do Regulaminu III EDYCJI TURNIEJU SPORTOWEGO
PWD)  oraz  karty  zgłoszenia  uczestników  indywidualnych  (zał.  2  do  Regulaminu  III  EDYCJI
TURNIEJU  SPORTOWEGO  PWD)   wraz  ze  zgodą  opiekuna  prawnego  każdego  z
zawodników/zawodniczek (zał. 3 do Regulaminu III EDYCJI TURNIEJU SPORTOWEGO PWD).

9 Ze  względu  na organizację  turnieju  sportowego w ramach projektu  współfinansowanego ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2014-2020,  warunkiem uczestnictwa w turnieju jest  złożenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia
turnieju,  podpisanych  przez  opiekunów  prawnych  zawodników/  zawodniczek  dokumentów
stanowiących załączniki 1, 2, 3 do Regulaminu rekrutacji – dokumentacja uczestnika projektu).

10 Zawodników/ zawodniczki – piłkarzy obowiązuje strój i obuwie do piłki nożnej (z wyłączeniem
korków metalowych tzw. „wkrętów”).
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11 Uczestników zawodów  sportowych obowiązuje wygodny strój sportowy.
12 Pierwsze trzy  miejsca  drużynowe w rozgrywkach piłkarskich  będą premiowane nagrodami.

Dodatkowo  Organizator  przewidział  nagrody  indywidualne  dla  najlepszych  zawodników  w
następujących kategoriach:
 król strzelców,
 najlepszy bramkarz,
 najlepszy zawodnik.

13 Organizator  zastrzega  sobie  prawo  przyznawania  dodatkowych,  nieprzewidzianych
Regulaminem nagród i wyróżnień.

14 Organizator  przewidział  nagrody  dla  najlepszego,  indywidualnego  zawodnika  w  danej
dyscyplinie sportowej, które wręczane będą po zakończeniu każdej z konkurencji sportowych

15 Organizator  w trakcie imprezy zapewnia bezpieczeństwo wszystkim osobom biorącym udział
w  zawodach  poprzez  m.in.:  udostępnienie  pomocy  medycznej  oraz  zaplecza  higieniczno  -
sanitarnego.

16 Zgłoszenie  zawodników/  zawodniczek  jest  jednoznaczne  z  brakiem  przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału w amatorskich zawodach sportowych.

17 Zawody odbędą się pod rygorem sanitarnym zgodnie z wytycznymi GIS, MZ, MEN i innych.
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Wytyczne  dotyczące  organizacji  i  przeprowadzenia  zawodów sportowych  w czasie  pandemii
COVID-19

1 Osoba  z  wyraźnymi  objawami  chorobowymi  jest  natychmiast  odsuwana  od  turnieju  i

izolowana. 

2 Wszyscy  zawodnicy  muszą  przyjechać  na  turniej  bez  żadnych  oznak  chorobowych  –

duszności,  podwyższona  temperatura,  kaszel.  Odpowiedzialność  za  stan  zdrowia  osób

przyjeżdżających na turniej ponosi opiekun. 

3 W toaletach oraz w miejscach ogólnodostępnych udostępnione będą środki do dezynfekcji

rąk.

4 Zamieszczone  zostaną  instrukcje  prawidłowego  mycia  rąk  oraz  zakładania/zdejmowania

maseczki.

5 Prowadzona  będzie  lista  osób  odwiedzających  turniej  (np.  goście  VIP)  oraz  lista  osób

obsługujących turniej (sędziowie, prowadzący mecze, ochrona). 

6 Wprowadzenie indywidualnych, oznakowanych stref  dla każdej drużyny. 

7 Eliminacja przywitań przedmeczowych.

8 Zachowanie dystansu społecznego między drużynami.

9 Ograniczenie liczby osób w toaletach. 

10 Rozdawanie napojów w małych butelkach.

11 Wprowadzenie obowiązku używania maseczek w strefie rejestracji  i  strefach wspólnych,

jeśli nie będzie możliwe zachowanie dystansu społecznego.

12 Każda  drużyna  będzie  jadła  przy  oddzielnym,  oznakowanym  indywidualnie  stoliku,

z zachowaniem dystansu społecznego (min. 2m) do innych stolików.

13 Po każdym posiłku stoliki będą dezynfekowane. 

14 Przebieg gali finałowej  zostanie zaplanowany z zachowaniem dystansu społecznego. 


