REGULAMIN - ZAPROSZENIE
Integracyjny Trójkolorowy DZIEŃ DZIECKA Z GKS TYCHY
1.

ORGANIZATOR:

Fundacja Multiintegra
Tyski Sport S.A
Współorganizator: MOSiR Tychy
2.

MIEJSCE I TERMIN i KATEGORIE WIEKOWE:

- dnia: 01.06.2017 roku – zawodnicy I zawodniczki z rocznika - 2010 i młodsi – Boisko boczne
przy Stadionie Miejskim w Tychach przy ul Edukacji 7
Rozpoczęcie turniejów o g. 10:00 planowane zakończenie ok. g. 12:00.
3. CEL TURNIEJU:
•

Propagowanie sportu i rywalizacji sportowej wśród przedszkolaków, promocja marki GKS
Tychy,wychowanie poprzez sport.

•

Integracja Przedszkoli tyskich poprzez wspólny udział w zabawie sportowej.

•

Integracja dzieci z grup integracyjnych w przedszkolach poprzez wspólne uczestnictwo w festynie

4. KATEGORIE WIEKOWE:

1. Zawodnicy z rocznika 2010 i młodsi
2. Zgłoszenia przyjmuje Fundacja Multiintegra do 18.05.2017 501780593,
na maila : fundacja@multiintegra.pl
5.

SPOSÓB ROZGRYWEK:

Festyn rocznika 2010/11 odbędzie się w trzech modułach po 4 drużyn w module /12 DRUŻYN/. W sumie
każda z drużyn weżmie udział w konkurencjach:

1. Piłka Nożna
2. Hokej
3. Futbol Amerykański
Każda drużyna otrzyma nr., który będzie obowiązywał przez cały turniej i według którego będą przypisywani do
grup w kolejnych rundach.
Festyn w formie zabawowej, bez tabel, bez wyników. Każda z drużyn wygrywa. Posiłek we własnym
zakresie.
Kompletną listę zgłoszonych zawodników (maksymalnie 15 osób) należy złożyć w dniu turnieju od godz.
11:00 do chwili jego rozpoczęcia lub wcześniej przesyłając pocztą, e-mailem.
Drużyny należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie podanym w pkt. 4 –
e-mailem: fundacja@multiintegra.pl
Istnieje możliwość zgłoszenia więcej niż jednej drużyny jednakże ilość drużyn uczestniczących w turnieju
jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszenia.
Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. (zgoda rodziców, opiekunów)
Turniej jest imprezą dla przedszkoli, przy czym priorytet mają przedszkola z oddziałami integracyjnymi.

Organizator prosi o przygotowanie jednolitych koszulek bez żadnych logotypów dla uczestników
zawodów
Przypomina się opiekunom, że przed rozpoczęciem meczu należy drużynę ustawić na środku boiska w celu
przywitania z przeciwnikami, a po zakończonym meczu należy nie zapomnieć o sportowym podziękowaniu
za pojedynek zawodnikom drużyny przeciwnej.

6.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
każdy z zawodników otrzyma pamiątkowy medal lub upominek (w zależności od inicjatywy sponsorów)
NAGRODY WRĘCZAĆ BĘDĄ ZAPROSZENI GOŚCIE ORAZ ZAWODNICY GKS TYCHY.
a) Organizator zapewnia:
•
•
•
•
•

7.

Napoje oraz wyżywienie – słodycze przygotowane przez sponsorów Festynu
zabezpieczenie miejsca zawododów
nagrody
animatorów , instruktorów
dobrą zabawę.

PATRONAT:
Honorowy:
Prezydent Miasta Tychy – Andrzej Dziuba

O wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje komitet organizacyjny.
Dodatkowych informacji udziela Pan Dawid Kołodziejczyk – Koordynator ds organizacji Fundacji Multiintegra
501780593

SPON

SPONSOR GŁÓWNY TURNIEJU:

SPORTOWY:

PATRONAT

