
 

 

 

Zarządzenie  Nr 26/2021 
Prezesa Zarządu spółki  

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 

z dnia 29 września 2021 roku 

 

 

w sprawie organizacji  turnieju piłki nożnej przez Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością.  

 

 

 

Na podstawie art. 201  ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych,  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1526), oraz § 10 aktu założycielskiego spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością z dnia 27 sierpnia 2019 r. Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Serocku, przy ul. Rynek 21, zarządzam, co 

następuje 
 

§1 

 

1. Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Serocku zorganizuje w dniu 10 października 2021 r. turniej pn. „Szóstki piłkarskie – Wola 

Kiełpińska 10.10.2021 r”.  

2. Regulamin oraz program turnieju, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 1 do 

niniejszego zarządzenia.   

 

§2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

  

 

         Prezes Zarządu 
 

 

 
 



 

Załącznik nr 1 do 
Zarządzenia  Nr 26/2021 
Prezesa Zarządu spółki  

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 
z dnia 29 września 2021 roku 

 
REGULAMIN 

TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 
„Szóstki piłkarskie – Wola Kiełpińska 10.10.2021 r”. 

 
 
I. Cel: 

• Popularyzacja gry w piłkę nożną 

• Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. 

• Popularyzacja sportowej rywalizacji w duchu „Fair Play”. 
 
 
II. Organizator 

• Serockie Inwestycje Samorządowe sp. z o.o. 

 
 
III. Termin i miejsce: 

• Boisko trawiaste w  Woli Kiełpińskiej przy ZSP. 

• 10.10.2021 r. (niedziela) godz. 09:00 

 
Turniej odbędzie się zgodnie z aktualnymi wytycznymi Rządu o obowiązujących 
zasadach i obostrzeniach, o których Kapitanowie drużyn zostaną poinformowani 

przed zawodami. 
 

Turniej nie odbędzie się, gdy sytuacja epidemiologiczna w kraju na to nie pozwoli.  
 
 
IV. Uczestnictwo: 
1. Prawo startu mają drużyny zgłoszone Organizatorowi na imiennej liście bez 

względu na płeć. 
2. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie do organizatora wypełnionej karty 

zgłoszeniowej oraz pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem 
(załącznik nr 1) lub poprzez zgłoszenie www.strefazajec.pl  

3. Zawodnik występujący w spotkaniu z jedną drużyną reprezentuje ją do końca 
turnieju. 

4. Uczestnikami turnieju mogą być osoby pełnoletnie. Organizator może dopuścić 
osoby niepełnoletnie (od 16 lat) pod warunkiem dostarczenia Organizatorowi w 
formie pisemnej oświadczenia - zgody prawnego opiekuna na udział w zawodach 
osoby niepełnoletniej. 

5. W turnieju mogą uczestniczyć amatorzy i zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach 
ligowych. 

6. Zawodnik zostaje dopuszczony do udziału w rozgrywkach jeżeli będzie spełniał 
epidemiologiczne kryteria zdrowia (na miejscu zostanie zbadana temperatura 
uczestników) oraz złoży załączone oświadczenie - wywiad epidemiologiczny 
(załącznik nr 2). 

http://www.strefazajec.pl/


 

 
V. Zgłoszenia: 

1. Zgłoszenia drużyn należy dostarczyć na karcie zgłoszeniowej (załącznik nr 1) w 
terminie do dnia 8.10.2021 r.  do biura spółki:  Serockie Inwestycje Samorządowe 
Sp. z o. o., ul. Pułtuska 47 lub przesłać elektronicznie na adres e-mail: 
m.sledziewski@sis.serock.pl lub stronę www.strefazajec.pl.  

2. Pisemnego zgłoszenia drużyny dokonuje kapitan drużyny. 
3. Do turnieju dopuszcza się maksymalnie 12 zespołów. Decyduje kolejność 

zgłoszeń). 
4. W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zostały wpisane na karcie 

zgłoszeniowej oraz opłaciły wpisowe w wysokości 10 zł od zawodnika. 
5. Organizator przewiduje zapisy na listę rezerwową w razie wycofania się którejś z 

drużyn. 
 
 
VI. Sposób przeprowadzenia turnieju: 
1. Turniej jest podzielony na dwie fazy: grupowa i pucharowa (o miejsca). 
2. Każdy zespół rozegra taką samą ilość spotkań. 
3. Organizator przeprowadzi losowanie – na podstawie, którego zespoły zostaną 

rozdzielone na 2 grupy  po 6 drużyn. 
4. Mecze grupowe będą odbywały się systemem „każdy z każdym” 
5. O kolejności miejsc po rozgrywkach grupowych decydują reguły według 

„Klasyfikacji Wyników” (pkt. VII niniejszego regulaminu). 
6. Mecze pucharowe półfinałowe  będą się odbywały według reguły: 

1) Półfinały o miejsca 1 – 4 :  1A – 2B, 1B – 2A 
2) Półfinały o miejsca  5– 8 :  3A – 4B, 3B – 4A 
3) Półfinały o miejsca 9 – 12 :  5A – 6B, 5B – 6A 

7. Mecze finałowe będą się odbywały według reguły: 
1) o miejsce 1: zwycięzcy półfinałów 1-4 
2) o miejsce 3: przegrani półfinałów 1-4 
3) o miejsce 5: zwycięzcy półfinałów 5-8 
4) o miejsce 7: przegrani półfinałów 5-8 
5) o miejsce 9: zwycięzcy półfinałów 9-12 
6) o miejsce 11: przegrani półfinałów 9-12 

 
 
VII. Przepisy gry: 
W turnieju obowiązują przepisy gry w piłkę nożną przyjęte przez PZPN wraz z 
ustalonymi przez Organizatora. 

1. Jeden mecz trwa 15 minut  
2. W czasie meczu na boisku może znajdować się maksymalnie 6 zawodników. 
3. 4 osoby to minimalna liczba zawodników rozpoczynająca spotkanie. 
4. Zmian zawodników można dokonywać w systemie hokejowym. Zawodnik 

wchodzący może wejść na plac gry po uprzednim zejściu zawodnika 
schodzącego, a zmiana musi się odbywać w wyznaczonej strefie zmian. 

5. Drużyna powinna być ubrana w jednolite kolorystycznie stroje lub jednolite 
kolorystycznie znaczniki. 

6. System meczowy i liczba spotkań będzie uzależniona od liczby drużyn 
zgłoszonych do rozgrywek. 

7. Wślizgi są elementem niedozwolonym i będą karane wykluczeniem czasowym. 

mailto:m.sledziewski@sis.serock.pl
http://www.strefazajec.pl/


 

8. Gra wślizgiem dozwolona jest tylko przez bramkarza w obszarze pola karnego. 
9. Na zawodników sędzia może nałożyć kary czasowe w zależności od rodzaju 

przewinienia, od 1 minuty do 5 minut. Kara czasowa kończy się w momencie 
zdobycia bramki przez drużynę przeciwną. 

10. Za „wybitnie niesportowe zachowanie” sędzia może ukarać zawodnika karą 
czasową oraz czerwoną kartką. Wówczas zawodnik musi opuścić plac gry, a 
drużyna może wstawić w jego miejsce innego gracza po upływie zarządzonej 
kary bądź zdobyciu bramki przez drużynę przeciwną. 

11. Jedynie sędzia ma prawo interpretacji i uznania zachowania gracza za „wybitnie 
niesportowe zachowanie”. 

12. Po ukaraniu zawodnika w meczu czerwoną kartką, Organizator ma prawo podjąć 
decyzję o zawieszeniu zawodnika na określoną ilość kolejnych meczów, 
adekwatnie do popełnionego czynu. W przypadku braku takiej decyzji kara 
obejmuje tylko ten mecz, w którym została zarządzona. 

13. Bramkarz może wznawiać grę wyrzutem ręką. 
14. Gdy piłka opuści linię boczną boiska wznowienie następuje poprzez 

wprowadzenie piłki „wyrzutem z za głowy w miejscu, w którym opuściła ona plac 
gry. 

15. Po wznowieniu gry zza linii bocznej boiska piłka musi dotknąć przynajmniej 
jednego zawodnika którejkolwiek drużyny, zanim przekroczy linię bramkową, 
żeby została uznana bramka. 

 
 
VIII. Klasyfikacja wyników: 
1. Drużyny otrzymują: 

1) za zwycięstwo w meczu – 3 punkty, 
2) za remis w meczu – 1 punkt, 
3) za przegraną w meczu – 0 punktów. 

2. O kolejności miejsc w meczach grupowych decyduje: 
1) większa liczba zdobytych punktów 
2) wynik bezpośredniego spotkania 
3) korzystniejsza różnica bramek 
4) większa liczba zdobytych bramek 

3. Jeśli równą liczbę punktów będzie miało więcej niż dwie drużyny, o miejscu w tabeli 
decyduje kolejno: 
1) liczba punktów zdobytych w bezpośrednich spotkaniach 
2) korzystniejsza różnica bramek ze spotkań między zainteresowanymi drużynami 
3) korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich spotkań 
4) liczba zdobytych bramek we wszystkich spotkaniach. 

4.  O awansie w meczach pucharowych decyduje: 
1) większa liczba strzelonych bramek 
2) większa liczba strzelonych bramek w serii 3 rzutów karnych lub kolejnych aż do 

wyłonienia zwycięscy. 
 
 
IX. Nagrody: 

1. Na zakończenie turnieju 3 najlepsze drużyny ligi otrzymają puchary, dyplomy 
oraz drobne nagrody rzeczowe, a wszystkie drużyny biorące udział w lidze 
otrzymają pamiątkowe dyplomy. 



 

2. Zawodnik, który zdobędzie największą ilość bramek otrzyma nagrodę dla „króla 
strzelców”  w postaci pamiątkowej statuetki. 

3. Najlepszym bramkarzem zostanie bramkarz tej drużyny, która straci najmniejszą 
liczbę bramek pod warunkiem, że będzie on wpisany na liście zgłoszeniowej jako 
bramkarz i będzie bronił w co najmniej 70% rozegranych przez daną drużynę 
meczów. Najlepszy bramkarz zostanie uhonorowany pamiątkową statuetką. 

 
 
 X. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Organizator, jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe uczestników 
wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji imprezy.  

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia 
udziału w wydarzeniu sportowym. 

3. Każdy uczestnik ma prawo do dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, 
prawo do ograniczenia przetwarzania danych,  prawo do sprostowania danych, 
prawo sprzeciwu - korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane 
dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy o ochronie danych 
osobowych.  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Adres: 
Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

4. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. W sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt z 
wyznaczonym Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: 
biuro@sis.serock.pl  

5. Dane osobowe uczestników są przetwarzane z zachowaniem szczególnej 
staranności, przy zastosowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
narzuconego przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Dane nie 
są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych i 
są chronione przed nieuprawnionym dostępem. Odbiorcami danych mogą być 
jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  
uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. 

6. Administrator danych nie będzie podejmował wobec uczestników 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

7. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych 
są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie 
stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach 
www lub przekazywane mediom.  

8. Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez 
Administratora danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w turniejach i 
zawodach, w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub 
nazwy szkoły, nazwy klubu mogą być publikowane na stronach www 
Administratora danych lub przekazane mediom za zgodą opiekunów prawnych 
wyróżnianych uczestników. Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie. 

 
 
XI. Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności względem uczestników, 
nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz nie 

mailto:biuro@sis.serock.pl


 

ponosi odpowiedzialności z tytułu zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży 
oraz pozostawienia rzeczy osobistych w miejscach ogólnodostępnych. 

2. Na terenie boiska obowiązuje przestrzeganie regulaminu zawodów. 
3. Na terenie obiektu  obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia 

wyrobów tytoniowych. 
4. Kapitan jest reprezentantem drużyny w rozmowach z sędziami i Organizatorem.  
5. Kapitan ma prawo zgłaszania do organizatora wszelkich naruszeń regulaminu 

dokonanych przez innych uczestników turnieju. 
6. Kapitan jest zobowiązany zapoznać pozostałych zawodników swojej drużyny z 

niniejszym regulaminem. 
7. Każdy zawodnik poświadcza znajomość i akceptację regulaminu oraz 

oświadcza, że nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych i w 
powyższych rozgrywkach bierze udział na własną odpowiedzialność podpisując 
się własnoręcznie na karcie zgłoszeniowej, którą dostarcza kapitan do 
Organizatora. 

8. W przypadku nieprzestrzegania regulaminów lub przepisów gry sędzia 
samodzielnie lub wspólnie z Organizatorem ma prawo weryfikacji wyniku 
meczu, dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek. 

9. Sprawy sporne dotyczące części sportowej rozstrzyga Sędzia Główny turnieju. 
O sprawach innych decyduje Organizator. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany oraz ostatecznej interpretacji 
niniejszego regulaminu. 

 
 
W  sprawach turnieju można kontaktować się z przedstawicielami Organizatora: 

1. Śledziewski Mariusz tel.: 533-077-566 lub e-mail: m.sledziewski@sis.serock.pl   

2. Siemińska Anita tel.: 508-550-028 lub e-mail: a.sieminska@sis.serock.pl  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  

TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 

„Szóstki piłkarskie” – Serock 10.10.2021 r. 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

DO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 

Szóstki piłkarskie – Wola Kiełpińska 10.10.2021 r. 

 

NAZWA DRUŻYNY (opcjonalnie): 

 

 

Miejscowość z której pochodzi drużyna: 

 

 

 Imię i Nazwisko Data Urodzenia 

1 Kapitan:  

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

Tel kontaktowy do kapitana:  

Email :  

 

 

Niniejszym oświadczeniem i własnoręcznym podpisem poniżej potwierdzam, iż zapoznałem 

się z regulaminem Turnieju  Piłki Nożnej, który odbędzie się 10.10.2021 r. w Serocku. 

Zobowiązuje się do jego przestrzegania, a mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w ww. 

turnieju. 
  

 

   ….......................................                                                                                   …..................................... 

       miejscowość i data                                                                                                podpis kapitana drużyny 
  



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu  

TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 

„Szóstki piłkarskie” – Serock 10.10.2021 r. 

 

………………………........……………….. 
/nazwisko uczestnika/ 
 

…………………………….........…………. 
/nazwa sekcji SIS Sp. z o.o./ 

 

Oświadczenie dla osoby poniżej 18 r.ż. 
 

Wyrażam zgodę na udział w Turnieju Piłki Nożnej – „Szóstki piłkarskie Wola Kiełpińska 

10.10.2021 organizowanym przez SIS Sp. z o.o. przez moje dziecko/podopiecznego 

…………………............ ..................................………, świadom zagrożeń wynikających z obecnej 

sytuacji związanej z pandemią Covid-19. 

 

Zgodnie z rekomendacją GIS w trosce o bezpieczeństwo Państwa, oraz personelu prosimy o 

odpowiedzi na poniższe pytania. 

• Czy w ciągu 2 tygodni przebywał Pan/Pani/dziecko/podopieczny za granicą?                             

                                                                                                                                     TAK/NIE 

• Czy ktoś z Państwa domowników w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał za granicą? 

                                                                                                                                      

TAK/NIE 

• Czy Pan/Pani/dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie                   

objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanna)?     

                                                                                                                              TAK/NIE 

• Czy obecnie występują u Pana/Pani/dziecka/podopiecznego objawy infekcji (gorączka, 

kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)?                            

                                                                                                                                     TAK/NIE 

• Czy obecnie lub ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w objawy u kogoś 

z domowników?  

                TAK/NIE 
 
Organizator przed zawodami wykona pomiar temperatury u Państwa/Państwa 

dziecka/Podopiecznego. 
 

 

……………………………..……..……   …………………………….…… 

         /data i miejsce/                /czytelny podpis uczestnika/opiekuna/ 

 

 

 

Administratorem danych są Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Pułtuska 47, 05-140 Serock. 

Dane przetwarzane są w celu realizacji wytycznych GIS oraz rozporządzeń dotyczących walki z koronawirusem COVID-

19. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich nie podania nie będzie możliwa realizacja usługi. Dane 

nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być 

jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy 

publiczne. Dane będą przechowywane do czasu odwołania stanu epidemii. Szczegółowe informacje dotyczące 

przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Polityce prywatności dostępnej w siedzibie i na stronie www 

Administratora. 



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu  

TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 

„Szóstki piłkarskie” – Serock 10.10.2021 r. 

 

………………………........………………..         
/nazwisko uczestnika/ 
 

…………………………….........…………. 
/nazwa sekcji SIS Sp. z o.o./ 

 

Oświadczenie 
 

Biorę udział w Turnieju Piłki Nożnej – „Szóstki piłkarskie Wola Kiełpińska 10.10.2021r. 

organizowanym przez SIS Sp. z o.o. …………………......... ...................................………, jestem 

świadom zagrożeń wynikających z obecnej sytuacji związanej z pandemią Covid-19. 

 

Zgodnie z rekomendacją GIS w trosce o bezpieczeństwo Państwa, oraz personelu prosimy o 

odpowiedzi na poniższe pytania. 

• Czy w ciągu 2 tygodni przebywał Pan/Pani za granicą?                                                

                                                                                                                                      TAK/NIE 

• Czy ktoś z Państwa domowników w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał za granicą?     

                                                                                                                                      TAK/NIE 

• Czy Pan/Pani  lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie  objęty nadzorem 

epidemiologicznym (kwarantanna)?                                                                                                     

                                                                                                                                  TAK/NIE 

• Czy obecnie występują u Pana/Pani objawy infekcji? (gorączka, kaszel, katar, wysypka, 

bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)?                                                                        

                                                                                                                                   TAK/NIE 

• Czy obecnie lub ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w objawy u kogoś 

z domowników?                                

TAK/NIE 
 
 
 
Organizator przed zawodami wykona u Państwa pomiar temperatury. 
 

 

……………………………..……..……   …………………………….…… 

         /data i miejsce/               /czytelny podpis uczestnika/opiekuna/ 

 

 

 

 

Administratorem danych są Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Pułtuska 47, 05-140 Serock. 

Dane przetwarzane są w celu realizacji wytycznych GIS oraz rozporządzeń dotyczących walki z koronawirusem COVID-

19. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich nie podania nie będzie możliwa realizacja usługi. Dane 

nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być 

jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy 

publiczne. Dane będą przechowywane do czasu odwołania stanu epidemii. Szczegółowe informacje dotyczące 

przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Polityce prywatności dostępnej w siedzibie i na stronie www 

Administratora. 


		2021-09-30T10:28:24+0200
	Marek Jan Bąbolski


		2021-09-30T10:28:51+0200
	Marek Jan Bąbolski




