
 
 

23. TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 
z okazji Święta Niepodległości 

 
R E G U L A M I N 

1. Cel imprezy: 
- popularyzacja tenisa stołowego, 
- stworzenie możliwości aktywnego wypoczynku. 
 
2. Organizatorzy: 
- Dom Kultury „Jędruś” - SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu 
- Stowarzyszenie Ratajskie Centrum Kultury 
- Nasz Sportowy Fyrtel 
 
3. Miejsce i termin: 
Dom Kultury „Jędruś”, Poznań, os. Armii Krajowej 101 tel. 61 877 01 51 

4.11.2022 /piątek/  od godz. 16:00 - grupa I,  II, III oraz VII 

5.11.2022 /sobota/ od godz. 10:00 - grupa IV , V , VI, VIII i finał OPEN. 

 
4. Uczestnictwo 
Mieszkańcy Poznania i woj. wielkopolskiego, zawodnicy ognisk, sekcji i klubów oraz inni, niezrzeszeni w 
PTTS. 
 
5. Kategorie i grupy wiekowe: 
I – dziewczęta i chłopcy do lat 8 
II - dziewczęta i chłopcy 9-14 
III - dziewczęta i chłopcy 15-18 lat 
IV - 19–40 lat 
V – 41-55 lat 
VI - 56 lat i powyżej 
VII - kobiety 
VIII – kat. „Trener senioralny” 
 
6. Warunki uczestnictwa 
1.  Każdy zawodnik występujący w rozgrywkach powinien posiadać aktualną zdolność lekarską lub 
złożonym podpisem, w przypadku osób niepełnoletnich - przez rodzica lub opiekuna prawnego, 
potwierdzić odpowiedzialność za stan zdrowia zawodnika podczas trwania rozgrywek. Zawodnik, rodzic 
lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika Turnieju jest zobowiązany do zapoznania się  
i podpisania oświadczenia RODO, które stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu 
2. Uczestnictwo w Turnieju  jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wykorzystanie wizerunku  
w filmach i fotografiach wykonanych podczas wydarzenia, które mogą zostać wykorzystane w celach 
promocyjnych i reklamowych organizatora oraz współorganizatorów i partnerów. Udział w wydarzeniu z 
osobą niepełnoletnią jest równoznaczny z udzieleniem powyższej zgody w imieniu dziecka. 
3. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu Imprezy z powodów 
nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od Organizatora, włącznie z odwołaniem imprezy. 
 
7. Zgłoszenie udziału   
- przez formularz znajdujący się na stronie www.osiedlemlodych.pl/jedrus lub na miejscu, bezpośrednio 

przed Turniejem  
- wpisowe: 5 zł od każdego uczestnika poniżej 18 lat, 20 zł od każdego uczestnika powyżej 18 lat 
 
 

http://www.osiedlemlodych.pl/jedrus


 
8. Nagrody 
Puchar za I miejsce w kategorii OPEN, nagrody rzeczowe za miejsca I - III w każdej kategorii wiekowej, 
statuetka dla najstarszego i najmłodszego uczestnika Turnieju. 
 
9. Postanowienia ogólne 
1. We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek decyduje sędzia i organizator zawodów. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki podczas Turnieju. 

 
 

 

                           


