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Regulamin 
 

OTWARTE MISTRZOSTWA  
MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ 

w SIATKÓWCE PLAŻOWEJ 
„PLAŻA BB” 

 
 

 
1.  Cele: 

a. popularyzacja piłki siatkowej plażowej 
b. integracja mieszkańców oraz promocja gminy Bielsko-Biała 
c. propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu 
d. popularyzacja zdrowej - sportowej rywalizacji 
e. wyłonienie Mistrzów Bielska-Białej na 2022 rok 

 
2 .  Organizator: 

Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Miasto Bielsko-Biała 
 

3.  Miejsce rozgrywek: 
Boiska do piłki plażowej: Bielsko-Biała, Pływalnia „Start”, ul. Startowa 36. 
 

4 .  Termin: 
31 lipca 2022r. godz.9.30 
 

5 .  Kategoria: 
Mężczyźni OPEN - / dopuszcza się udział par mieszanych-mikstów i par kobiet / 
 

6.  Zgłoszenia: 
a. zgłoszenia przyjmowane będą na adres e-mail zapisy@bbosir.bielsko.pl oraz w dniu 
zawodów jeżeli pozostaną wolne miejsca. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, oraz 
numer kontaktowy 
b. limit par: 24 / o przyjęciu na listę startową decyduje kolejność zgłoszeń / 
c. termin zgłoszenia – do 28 lipca 2022r.  
Uwaga: Drużyny zapisane przez e-mail muszą potwierdzić udział w dniu turnieju  
w biurze zawodów w godz. 8.45 – 9.15 i opłacić wpisowe. 
d. w dniu zawodów od godz. 8.30-8.45 - zawodnicy biorący udział w turnieju proszeni są 
o zbiórkę przy kasach, gdzie będzie czekał na nich instruktor BBOSiR z listą uczestników, 
który wprowadzi ich na pływalnię. 
 

7.  System rozgrywek: 
System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn /brazylijski, pucharowy 
grupowy / decyzję podejmie sędzia główny wraz z organizatorem 

 

8.  Zasady finansowania: 
a. wpisowe / opłata startowa / wynosi 40zł od pary - wpisowe do turnieju / upoważnia do 

bezpłatnego wejścia na pływalnię „Start” w dniu zawodów / 31.07.2022r. / 
b. w ramach wpisowego zawodnicy otrzymają napoje chłodzące 

 
9.  Nagrody: 
 a. miejsca 1-4 otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy / każdy zawodnik / 
 b. miejsca 1-8 otrzymają nagrody rzeczowe zapewnione przez sponsorów. 
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Nagrody ufundowane przez sponsorów: 
 

- Szkoła Językowa ProfiLingua- vouchery na kurs językowy o wartości 1000zł 
- Diagnostyka- vouchery o warości 200zł na dowolne badania laboratoryjne w Bielsku- 
 Białej 
- Arena Zoltar- vouchery na Laser Tag (laserowy paintball) 
- Restauracja Mimoza- vouchery na obiad 
- ZIAD BB- bilety na kolej linową Szyndzielnia 
- NUTREND- pakiety odżywcze 

 
 
1 0 .  Postanowienia końcowe: 

a. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia  
zawodników w przypadku zdarzenia losowego, uszczerbku na zdrowiu lub innych 
okoliczności nie określonych tym regulaminem, kradzieży, zagubienia sprzętu  
i odzieży. Każdy uczestnik powinien być prywatnie ubezpieczony od NNW. 

b. Zawody mogą być utrwalane za pomocą zdjęć i nagrań video w celach informacyjno-
promocyjnych Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz udostępniane na jego 
stronach internetowych. Udział w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na 
nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku uczestników w ww. celach 

c. Organizator zapewnia obsługę sędziowską 
d. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu 
e. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian niniejszego regulaminu 
f. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora 
g. Uczestnicy zawodów powinni stosować się do przepisów, które zostały ujęte w regulaminie 

obiektu pływalni „Start”, na którym odbywają się zawody 
h. warunkiem uczestnictwa w zawodach jest akceptacja w/w regulaminu , poprawnie 

wypełniona karta zgłoszenia / w przypadku osób niepełnoletnich, dodatkowo pisemna 
zgoda rodziców / opiekunów prawnych na udział w zawodach / 

 
 
 
 

ORGANIZATOR 


