
REGULAMIN TURNIEJU KOSZYKÓWKI NETZ CUP 2017 

 

 

1. CEL IMPREZY:  

 

 umożliwienie aktywnego wypoczynku po nauce i pracy; 

 popularyzacja koszykówki  

 propagowanie zdrowego stylu życia 

 wyłonienie nie najlepszych zespołów  

 

2. ORGANIZATORZY : 

 

Netz - profesjonalna obsługa informatyczna firm. Zaawansowane i nowoczesne rozwiązania. 

Specjaliści branży IT, od 23 lat na rynku. www.netz.pl 

 

ZSSO – Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni www.zsso.jou.pl/ 

 

obozkoszykarski.pl – organizator najlepszego obozu koszykówki dla miłośników, 

zawodników i zawodniczek z całej Polski www.obozkoszykarski.pl 

 

Turniej objęty jest Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Gdynia Wojciecha Szczurka 

oraz Prezesa Polskiego Związku Koszykówki Grzegorza Bachańskiego 

 

3. TERMIN I MIEJSCE:  

 

22-24.09.2017 

Sala sportowa ZSSO Gdynia, ul. Władysława IV 54, Gdynia 

 

4. UCZESTNICTWO:  

 

W zawodach biorą udział zawodnicy urodzeni w latach 2004 i młodsi. 

W turnieju weźmie udział 6 zespołów. 

Zespoły wpłacają na konto Organizatora kwotę wpisowego w wysokości 150 zł, na którą 

otrzymają rachunek/fakturę. Wpłata wpisowego jest gwarancją udziału w turnieju. W 

przypadku rezygnacji udziału w turnieju, kwota wpisowego jest bezzwrotna. 

 

5. MIEJSCE I ZAKWATEROWANIE ZESPOŁÓW 

 

Przyjęte do turnieju zespoły będą miały możliwość wyboru zakwaterowania w zależności od 

potrzeb i możliwości finansowych.  

Każdy zespół rozlicza się z właścicielem hotelu/hostelu osobiście.  

Organizator nie jest stroną w kwestiach rozliczenia. 

 

 

6. NAGRODY:  

 

Puchary dla trzech najlepszych drużyn, nagrody rzeczowe dla wyróżniających się 

zawodników w poszczególnych zespołach, MVP turnieju 

 

 

www.netz.pl
www.zsso.jou.pl/
www.obozkoszykarski.pl


7. ZGŁOSZENIA : 

Zespoły należy zgłosić organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2017 

poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: 

www.netz.pl/netz-cup 

 

Ilość przyjmowanych drużyn jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

8.PRZEPISY GRY:  
 

wg PZKOSZ dla rozgrywek U-14 na sezon 2017/18 

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin i miejsca rozgrywanych meczów, przy 

czym każdy zespół zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez zamieszczenie 

odpowiedniej informacji na oficjalnej stronie internetowej turnieju i poprzez wysłanie 

wiadomość mail. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze 

strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika. 

 

Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Jednocześnie informuje, iż nie 

zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia 

jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub 

uczestnictwem w Turnieju. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i 

paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy 

medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika 

poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania.  

 

Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione 

przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny 

obsługujący Turniej, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, 

poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika. 

 

Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 

Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Turnieju wiąże się z wysiłkiem 

fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość 

odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o 

charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do 

przewidzenia w tym momencie.  

 

Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni. 

 

Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za 

nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości 

bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność. 

 

http://www.netz.pl/netz-cup


Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i 

ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie 

Organizator będzie informował na stronie internetowej . 

 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania turnieju bez podania przyczyny.  

W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 

Biorąc udział w Turnieju Koszykówki uczestnik wyraża zgodę na: 

 utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów turnieju 

 korzystanie z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na 

organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do 

korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego 

nagraniami(fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w 

związku z turniejem, 

 przetwarzanie jego danych osobowych  potrzebnych dla organizacji tego turnieju. 

 
 

 


