
Rodzinne Mistrzostwa Gminy Miedźna w Kręgle 
REGULAMIN 

 
I.  Cel zawodów: 

a) popularyzacja gry w kręgle wśród mieszkańców Gminy Miedźna, 

b) propagowanie rodzinnego i zdrowego sposób spędzania czasu wolnego  

     RAZEM – TRZEŹWO, ZDROWO I SPORTOWO   
c) integracja społeczna. 

 

II. Organizator turnieju: 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli. 

 

III.  Miejsce zawodów: 
   Kręgielnia 2 – torowa na krytej pływalni w Woli. 

 

IV. Zgłoszenia i sprawy organizacyjne. 
1. W zawodach mogą brać udział rodziny w pierwszej linii pokrewieństwa. 

2. Rodzinna drużyna może liczyć 2 osoby (żona z mężem, mama/tato z dzieckiem, rodzeństwo itd..  

3. Udział w zawodach jest bezpłatny. 

4. Termin zawodów 17 października 2021r. (niedziela) początek godz. 1400
 

5. Zapisy do turnieju można dokonywać tylko i wyłącznie e-mailem: i.mietlinski@miedzna.pl                      

do dnia 15 października 2021r. (piątek) do godz. 14
00

.                                                                                       

W zgłoszeniu podajemy: nazwisko rodziny. W zawodach może uczestniczyć maksymalnie 8 „duetów” 

rodzinnych, obowiązuje kolejność zgłoszeń.   

6. Wiek uczestników zawodów: od 13 lat. 

7. Wszystkich uczestników obowiązuje własne obuwie sportowe. 

8. Każdy uczestnik ubezpiecza się od nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. 

 

V. System rozgrywek: 
1. Dwuosobowe rodzinne drużyny rozegrają dwie rundy rzutów, rzucając w każdej kolejce na przemian.  

 

VI. Nagrody: 
  Puchary, statuetki i nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych rodzin oraz trzech najlepszych wyników 

indywidualnych.  

 

VII. Postanowienia końcowe: 
1. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator zawodów. 

 

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z OŚWIADCZENIEM: Informuję, że znam Regulamin Rodzinnych 
Mistrzostw Gminy Miedźna w Kręgle, organizowany przez GOSiR w Miedźnej z/s w Woli i zobowiązuję się do 
jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolna/ny do udziału w zawodach na własną 
odpowiedzialność. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizatora, zgodnie          
z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.           
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L NR 119, 
str. 1), zwanego dalej „RODO”. 

 

W razie pytań i wątpliwości proszę dzwonić pod nr telefonu 519 347 291  

 

ZAPRASZAMY 


