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Rules and Regulations

1. Nazwa turnieju

1. Tournament name

III Międzynarodowy Turniej Koszykówki o Puchar
Wolności.

3rd International Basketball Liberty Cup.

2. Tournament committee
2. Organizator
Organizatorem turnieju jest Klub Sportowy UKS
KADET (ul. Karola Olszewskiego 2a, 32-600
Oświęcim; tel: +48 504 199 198, +48 602 692 568,
e-mail: ukskadetoswiecim@gmail.com).

3. Termin i miejsce rozgrywek

Torunament Committee is Sorts Club UKS Kadet
Oświęcim (Karola Olszewskiego 2a, 32-600
Oświęcim, Poland; mobile: +48 504 199 198,
+48 602 692 568,
e-mail: ukskadetoswiecim@gmail.com).

3. Date and place of the tournament

Turniej odbywa się w terminie 10-12. 02. 2017
w Oświęcimiu.

Tournament will take place on 10th-12th of February
2017 in Oświęcim, Poland.

Mecze rozgrywane będą na hali sportowej Liceum
Ogólnokształcącego
im.
St.
Konarskiego
w Oświęcimiu (ul. Konarskiego 24, 32-600
Oświęcim).

All games will be held at the sports hall of Konarski
Secondary School in Oświęcim (Konarskiego 24,
32-600 Oświęcim, Poland).

4. Participation
4. Uczestnictwo
W turnieju mogą brać udział chłopięce drużyny
koszykówki, rocznik 2001 i młodsi.

In the tournament can participate boys basketball
teams, age group 2001 and younger.

5. Registration
5. Zgłoszenia
Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są tylko na
formularzach
(kartach
zgłoszeń),
będących
załącznikiem do niniejszego regulaminu.
Zgłoszenia przyjmowane są osobiście, w siedzibie
UKS Kadet Oświęcim oraz drogą elektroniczną, pod
adresem ukskadetoswiecim@gmail.com.
Wszyscy zawodnicy zgłoszeni do turnieju muszą
spełniać kryteria wiekowe.

Team registration will be accepted only on the Team
Roster, Team Waiver and Liability Form, which is an
appendix to these rules and regulations.
Team registration can be delivered personally to the
UKS Kadet Oświęcim main office or via. e-mail:
ukskadetoswiecim@gmail.com.
All players registered to the tournament must meet
the age requirement.

drużyny

Teams must submit and confirm their participation in
the tournament to the Tournament Committee till
30th of November 2016.

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

The numer of Participants is limited, teams will be
enrolled in chronological order.

Opłata wpisowa wynosi 250,00 zł, płatna do 10. 02.
2017 r.

The entry fee is 250.00 PLN and shall be paid till 10th
of February 2017.

Drużyny muszą posiadać pełnoletniego trenera.

Each team must have an adult coach on the bench.

6. System rozgrywek

6. Tournament format

Rozgrywki odbywają się wg oficjalnych przepisów gry
w koszykówkę przyjętych przez Międzynarodową
Federację Koszykówki (FIBA).

Games will be conducted according to the official
basketball rules established by the International
Basketball Federation (FIBA)

Mecze rozgrywane
z każdym”.

Teams will play round-robin matches (all-play-all).

Termin
potwierdzenia
uczestnictwa
w turnieju upływa 30. 11. 2016 r.

będą

w

systemie

„każdy

Końcową kolejność zespołów w tabeli ustala się wg
oficjalnych przepisów gry w koszykówkę przyjętych
przez Międzynarodową Federację Koszykówki
(FIBA).

Final ranking of the teams in their respective groups
will be established according to the official basketball
rules established by the International Basketball
Federation (FIBA).
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6. Postanowienia końcowe

6. Final provisions

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
terminu i miejsca turnieju, przy czym Uczestnicy
zostaną o tym fakcie poinformowani drogą mailową
i/lub telefoniczną.

The Tournament Committee has the right to change
date and place of the tournament. In each case all
the Participants will be informed about changes via.
e-mail and/or phone.

Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie
skutkuje powstaniem ze strony Organizatora
żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do
Uczestników.

Any changes inthe above mentioned aspect may not
be a reason for any additional obligations of the
tournament comitee towards Participants.

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.
Uczestnik startuje w turnieju 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.
Przekazanie
Organizatorowi
prawidłowo
wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza,
że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres
i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem
i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko,
startując wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę
Organizatora.
Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe
pozostawione w szatni.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia
zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna
interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Tournament Committee is covered by the liability
insurance. At the same time Tournament Committee
does not provide any live, health and medical
insurance to Participants as well as no liability
insurance for any diseases, accidents, injuries, death
and/o rany other losses, that may occur due to the
attendance and/or participation in the tournament.
All Participants take part in the tournament on their
own responsibility and bear all the related risk.
All Participants acknowledge that participation in the
tournament is associated with physical effort and
entails on natural risk of accidents, body injuries
(including death) as well as property losses.
Additionally during the tournament other risk factors
may occur, which are currently impossible to predict.
Correctly filled team roster, team waiver and liability
form provided to the Tournament Committee means
that Participants have considered and evaluated
nature, range and level of the risk that is associated
with taking part in the tournament and have decided
to take this risk, by entering the competition on their
own responsibility.
Participants declare, that they will not act to detriment
of the Tournament Committee.
The Tournament Committee and the Tournament
Staff are not responsible for any personal items that
are left behind, lost or stolen.
The Tournament Committee has the right to alter
rules and regulations as needed. Tournament
Committee’s interpretation of the rules and
regulations is the binding and final one.

odwołania

The Tournament Committee has the right to cancel
the tournament off without cause.

W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga
Organizator.

The issues not covered by the above Rules and
Regulations shall be arbitrated by the Tournament
Committee.

Organizator zastrzega sobie
turnieju bez podania przyczyny.

prawo
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Zgłoszenie drużyny oraz zrzeczenie się roszczeń
Team Roster, Team Waiver and Liability Form
Nazwa drużyny / Team Name: …………………………………………………………………
Imię i nazwisko trenera / Coach Name: ……………………………………………………….
PESEL / Passport no.: …………………………………………………………………………
Adres korespondencyjny / Mailing address: ..………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
Nr tel. / Phone no.: ………………………………. E-mail: …………………………………….

Nr
/
No.

Imię i nazwisko zawodnika
/
Players Name

PESEL
/
Pasport no.

Wiek
/
Age

Podpis zawodnika
/
Player Signature
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Ja/my jako drużyna zapoznaliśmy się i akceptujemy treść regulaminu niniejszego turnieju
koszykarskiego. Ja/my w pełni rozumiemy i akceptujemy fakt, iż organizatorzy oraz sędziowie
nie będą tolerowali niestosownego zachowania, obraźliwego języka oraz przemocy fizycznej.
Ja/my rozumiemy także, że organizatorzy turnieju nie ponoszą odpowiedzialności za
jakiekolwiek kontuzje oraz uszczerbek na zdrowiu uczestników turnieju oraz za skradzione,
zgubione i uszkodzone przedmioty należące do uczestników rozgrywek. Ja/my zrzekamy się
jakichkolwiek roszczeń względem organizatora i obsługi turnieju oraz sponsorów. Jako trener
tej drużyny, potwierdzam swoim podpisem ważność niniejszego oświadczenia.

I/We as a team have read and agree to abide by the Rules & Regulations that govern this
basketball tournament. I/We fully understand and agree that the tournament officials and
volunteers will not tolerate any verbal abusive language and or physical threats. I/We also
understand that the tournament organizers and the facilities are not responsible for any injuries
or accidents incurred during the tournament, or for lost and damaged items. I/We waive any
and all liability against the Tournament Director, tournament staff, trainers, volunteers,
sponsors and the owners and operators of any facility utilized by the tournament. As coach of
this team, I affix my signature as verification to the preceding statement.

Podpis trenera / Signature of the Coach:……………………..…………………….………………..
Data / Date:……………………………….

