Stowarzyszenie „BAJKA”
oraz
Fundacja Stomilek, Piłkarska Akademia STOMILEK Olsztyn
Ogłasza nabór dziewczynek i chłopców w wieku 6 i 7 lat
do

„Turnieju Piłki Nożnej POL-FRANC- CUP 2019”
Turniej jest integralną imprezą ”Bajkowego show sportowego” w ramach
XIII Światowych Dni Bajki Olsztyn 2019,
której głównym organizatorem jest Stowarzyszenie „BAJKA”.
I. Zasady uczestnictwa-regulamin
Uczestnikami turnieju mogą być dzieci w wieku 6 i 7 lat;

Reprezentacja Przedszkola składa się z zespołów 10-cio osobowych - dziewczynek i
chłopców;

Każda reprezentacja ma opiekuna prawnego, wychowawców lub rodziców;

Każda placówka oświatowa wystawiająca zespoły zaprasza także rodziny wszystkich
dzieci jako kibiców;

Turniej – ze względu na dzieci- odbędzie się na zmniejszonych boiskach, w krótszym
czasie i w mniejszym składzie niż profesjonalne turnieje;

Turniej będzie sędziowany zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej;

Eliminacje do głównego turnieju odbędą się w terminie od 7 do 17 maja 2019 r.
w godzinach od 10:00 do 13:00 Eliminacje odbędą się na boisku ze sztuczną
nawierzchnią przy ul. Wilczyńskiego 8 (na tyłach Fitness Club Sylwetka) Dla każdej
zgłoszonej placówki przedszkolnej zostanie ustalona data eliminacji.

Turniej Finałowy rozpocznie się o godzinie 11.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej
URANIA w Olsztynie 2 czerwca 2019 r.
Każde dziecko otrzyma:

Koszulkę okolicznościową szt. 1 Światowych Dni Bajki.

Zespoły, które zajmą I miejsce (dziewczynki chłopcy) otrzymają medale i dyplomy.
II. Informacje dodatkowe





Karty zgłoszenia do Turnieju POL-FRANC- CUP2019 należy przysyłać w wersji
elektronicznej na adres: paso@stomilek.com.
Udział w Turnieju POL-FRANC CUP 2019 jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu
oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez
Organizatora do celów
organizacyjnych i promocyjnych konkursu oraz podczas
wręczania nagród.

Uroczyste zakończenie Turnieju połączone z wręczeniem atrakcyjnych nagród
odbędzie się 2 czerwca 2019 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej URANIA
w Olsztynie.
Zapraszamy!!!
Maria Baranowska
Prezes Stowarzyszenia „BAJKA”

Jakub Dujko-Domański
Prezes Fundacji Stomilek

KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU
W TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ POL-FRANC CUP 2019

Dane dotyczące grupy:
1. Nazwa placówki:...................................................................................................................
2. Adres:....................................................................................................................................
3. Telefon, fax, e-mail:..............................................................................................................
4. Nauczyciel, opiekun – kontakt: ............................................................................................
5. Liczba uczestników (z opiekunami): ....................................................................................
6. Inne ważne informacje: .........................................................................................................
(np.: dziecko niepełnosprawne, deklaracja występu grupy przez około 1-3 minut - piosenka,
występ, wszystkie dzieci będą dodatkowo oznakowane np. wstążką na ręku, apaszką itp.)

