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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

JURA STREETBALL ON TOUR 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI ULICZNEJ  

ORAZ KONKURS WSADÓW 

 

Data: 11.03.2018r. 

 

Miejsce: Turniej odbędzie się w hali sportowej I LO im. Stefana Żeromskiego przy ulicy 

Wojska Polskiego 55 w Zawierciu. 

 

Organizator: Organizatorem turnieju jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu. 

 

Partnerzy: Wojtek Pietras, Radek Parzoch. Dominik Nowak, Mateusz Detko, Daniel 

Zdanowski. 

 

Opłata startowa: Opłata za uczestnictwo w turnieju w formie wpisowego wynosi 40 zł.  

od drużyny (maksymalnie 4 osoby w drużynie). W przypadku drużyny 3 osobowej opłata 

wynosi 30 zł. 

Opłatę startową należy dokonać przelewem w terminie składania zgłoszeń na konto 

organizatora: Bank Pekao SA O/Katowice, nr: 07 1240 2975 1111 0010 4324 0240. 

 

Nagrody:  

1. 1000 zł. w gotówce oraz puchar dla zwycięzcy konkursu wsadów 

2. 1000 zł. w bonie do wykorzystania w sklepie Matshop oraz złote medale dla męskiej 

drużyny z 1 miejsca  

3. 500 zł. w bonie do wykorzystania w sklepie Matshop oraz srebrne medale dla męskiej 

drużyny z 2 miejsca 

4. 300 zł. w bonie do wykorzystania w sklepie Matshop oraz brązowe medale dla męskiej 

drużyny z 3 miejsca 

5. 800 zł. w bonie  do wykorzystania w sklepie Matshop oraz złote medale dla żeńskiej 

drużyny z 1 miejsca 

6. 400 zł. w bonie do wykorzystania w sklepie Matshop oraz srebrne medale dla żeńskiej 

drużyny z 2 miejsca 

7. 200 zł. w bonie  do wykorzystania w sklepie Matshop oraz brązowe medale dla żeńskiej 

drużyny z 3 miejsca 

8. 400 zł. w bonie do wykorzystania w sklepie WW Shop dla zwycięzcy tytuły MVP 

 

Konkurencje:  

- rozgrywki 3x3 męskie 

- rozgrywki U-20 męskie – zgłoszenia do 8.03.2018. Organizator z pośród zgłoszonych 

drużyn wybierze 8 zespołów. 

- konkurs wsadów 

- rzut z połowy boiska 
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Dryżyny: Drużyny muszą składać się z co najmniej 3 zawodników (ze względu na płeć  

w odpowiednich kategoriach), a maksymalnie w drużynie może być 4 zawodników  

(4 zawodnik rezerwowy).  

Każda drużyna musi mieć określoną nazwę. Nazwa powinna być ogólnie zrozumiała, krótka 

zwięzła i niewulgarna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy drużyny.  

Każdy zawodnik może występować tylko w jednej drużynie w ramach turnieju.   

 

Ubezpieczenie: Ubezpieczenie NNW zawodnicy zapewniają we własnym zakresie. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki na zawodach. 

 

Opieka medyczna: Organizator zapewnia obsługę medyczną dla zawodników podczas 

całego turnieju.  

 

Sędziowie: 1 sędzia na każde boisko. 

 

Termin zgłoszeń: Do 28.02.2018 za pomocą formularza elektronicznego na stronie: 

http://www.jurastreetball.pl/new-edition/sign-up/ 

 

Plan zawodów:  

- 09:30 Rejestracja   

- 10:00 Start 

- 13:00 Konkurs wsadów 

- 17:00 Zakończenie imprezy  

 

Warunki uczestnictwa: 

- zgłoszenie drużyny w terminie  

- opłacenie startowego  

- dostarczenie w dniu zawodów własnoręcznie podpisanego oryginału oświadczenia według 

załącznika nr 1 do niniejszego komunikatu 

- osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedłożyć pisemne oświadczenie od rodziców/ 

opiekunów według załącznika nr 2 do niniejszego komunikatu. 

 

Nocleg i wyżywienie: We własnym zakresie. 

 

Kontakt z organizatorem:  

Kontakt dla drużyn - Pan Wojtek Pietras tel. 794-980-051,  

mail: pietraswojciech96@gmail.com. 

OSiR Zawiercie, Pan Dawid Ptak tel. (32) 67 243 37, mail: sport@osir.net.pl. 

 

 

 

 

http://www.jurastreetball.pl/new-edition/sign-up/
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Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE 

JURA STREETBALL ON TOUR 
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI ULICZNEJ  

ORAZ KONKURS WSADÓW 

Zawiercie 11.03.2018 

 
 

Ja, niżej podpisany oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala mi na 
wzięcie udziału w zawodach sportowych organizowanych przez Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Zawierciu, oraz że startuję w nich dobrowolnie i na własną 
odpowiedzialność.  

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią 
regulaminu zawodów i obiektu, na których one się odbędą i w pełni akceptuję zapisy 
w nich zawarte. 

Potwierdzam, że rozumiem i jestem świadomy/a faktu, iż odbywające się w 
trakcie imprezy konkurencje sportowe nie są pozbawione niebezpieczeństw i ryzyka, 
w tym, lecz nie wyłącznie, uszkodzenia ciała lub utraty czy pogorszenia stanu 
zdrowia, istnienia ryzyka uszkodzenia własnego mienia; przejmuje na siebie całe 
ryzyko i odpowiedzialność za straty, koszty lub szkody związane z udziałem w 
imprezie. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 
powyższym oświadczeniu oraz wykorzystania wizerunku w tym publikacji wyników, 
zdjęć i sprawozdań z imprezy w prasie, na stronach internetowych i w informatorach 
branżowych przez organizatora i jego partnerów. 

 

Konkurencja  

Nazwa 
drużyny 

 

Zawodnik    

Zawodnik    

Zawodnik    

Zawodnik    

 
Imię Nazwisko 

Data 
urodzenia 
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Załącznik nr 2 

ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO 

JURA STREETBALL ON TOUR  
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI ULICZNEJ  

ORAZ KONKURSU WSADÓW 

Zawiercie 11.03.2018 

 

 

 

Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na udział w turnieju mojego dziecka:  

 

…………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko, data urodzenia) 

Oświadczam, iż stan zdrowia dziecka jest mi znany i nie stwierdzam u niego 
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju, oraz biorę pełną 
odpowiedzialność za jego udział.  
Nie będę wnosił żadnych roszczeń z tytułu ewentualnego uszkodzenia ciała lub 
utraty czy pogorszenia stanu zdrowia dziecka w związku z udziałem w turnieju, oraz 
w razie wypadku wyrażam zgodę na udzielenie dziecku pierwszej pomocy 
medycznej.  
Posiadam ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na 
cały okres uczestniczenia dziecka w turnieju. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie – publikowanie danych osobowych naszego 
dziecka, zdjęć i filmów z turnieju przez OSiR Zawiercie i jego partnerów. 
 
 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego oraz telefon kontaktowy) 

 

 

 

 

 


