
 

 STAROSTWO POWIATU 

   WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO                

 

 

05-850 Ożarów Mazowiecki 

ul. Poznańska 129/133 

tel. 22 733-72-00 

fax. 22 733-72-01 

 

 

MIĘDZYPOWIATOWE FINAŁY 

Piłka Nożna Szkół Podstawowych Dziewcząt i Chłopców – MŁODZIEŻ 

 

Miejsce: Stadion Klubu Sportowego LKS Ryś Laski, ul. Wieczorka 50, 05-080 Laski (gmina Izabelin) 

 
 

Termin: 25.10.2021 (wtorek), weryfikacja: 9.00 

 

Obowiązują:  

• Listy zgłoszeniowe podpisane przez dyrektora szkoły, nauczyciela/opiekuna  

oraz przez pielęgniarkę szkolną lub lekarza świadczące o ważności badań lekarskich dziecka  

i zgodzie na wzięcie udziału w zawodach (formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu), 

• Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach 

oraz ważne legitymacje szkolne; 

• Jednolite stroje, 

• Organizator nie ubezpiecza uczestników. Wymagane jest posiadanie ubezpieczenia  

przez uczniów, zweryfikowane przez nauczyciela/opiekuna drużyny, 

• Opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo w grupie oraz porządek, 

• Organizator   nie ponosi   odpowiedzialności za   wypadki   wynikłe z tytułu   uczestnictwa  

w rozgrywkach i nie odpowiada za rzeczy zaginione, 

• Szkoły awansujące na zawody międzypowiatowe muszą się zarejestrować przez system 

rejestracji szkół srs.szs.pl, 

• Udział dziecka w zawodach oznacza akceptację regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w celu przeprowadzenia zawodów oraz wizerunku uczestnika w materiałach 

informacyjno-promocyjnych o zawodach, np. zdjęcia, artykuły prasowe, 

• Należy wziąć własne piłki w celu przeprowadzenia rozgrzewki, 

• Obuwie: trampki lub korkotrampki tzw. „lanki”, 

• Nawierzchnia płyty boiska – naturalna, 

• W sprawach nieujętych w  Regulaminie decyduje Organizator; 

• Obowiązkowo należy zgłosić udział Szkoły  na mail: aosinski@pwz.pl lub SMS: 509417812, 

• Nie ma możliwości uczestnictwa w zawodach bez wcześniejszego zgłoszenia. 

 

mailto:aosinski@pwz.pl


Sprawę prowadzi Adrian Osiński– tel. 22 733-72-42 
 

e-mail: aosinski@pwz.pl 
 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Warszawski Zachodni. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie  
w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym.  
Więcej informacji znajdziecie Państwo: https://bip.pwz.pl/683,ochrona-danych-osobowych 

 

 

Uczestnictwo 

• Szkoły Podstawowe w kategorii „Młodzież” rocznik 2008 – 2009, 

• Zespół składa się z 10 zawodników (na boisku 5 zawodników w polu + bramkarz).  

 
 

 
 
 
 
 

 

  


