AKTYWNIE Z NAMI – CYKL ZAWODÓW W SKACIE
SPORTOWYM DLA MIESZKAŃCÓW ORZESZA I OKOLIC*
- CZTERY TURNIEJE W SKACIE SPORTOWYM Z CYKLU GRAND PRIX** -

II TURNIEJ w SKACIE SPORTOWYM
z CYKLU GRAND PRIX**
Orzesze Woszczyce, Gospoda Myśliwska, ul. Długosza 47
14 lipiec 2019 r. godz. 9.30

KILKA INFORMACJI
 Reguły gry zgodnie z Międzynarodowym Regulaminem gry w skata.
 3 serie po 32 rozdania.
 Na każdym turnieju Organizator zapewnia: poczęstunek oraz trofea sportowe za
miejsca 1-3.


Terminy kolejnych turniejów z cyklu Grand Prix**:
 III TURNIEJ w SKACIE SPORTOWYM: 8 wrzesień 2019 r. godz. 9.30
 IV TURNIEJ w SKACIE SPORTOWYM: 10 listopad 2019 r. godz. 9.30
Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu turnieju.





Do klasyfikacji generalnej zaliczane są najlepsze wyniki z 3 turniejów.
Trofea sportowe za cykl: za miejsca 1-6.
Nagrody rzeczowe za cykl: za miejsca 1-6.



Organizator nie zapewnia Ubezpieczenia uczestnikom turnieju. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.
Organizator turniejów nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności karnej ani
cywilnej za ewentualne szkody i straty spowodowane przez uczestników.
Interpretacja wszystkich spraw nie ujętych w niniejszym komunikacie należy
wyłącznie do Organizatora.
Udział w turnieju pociąga za sobą zgodę uczestników na publikację materiału
fotograficznego i danych osobowych na stronie internetowej Organizatora oraz
w komunikatorach społecznościowych.







Więcej informacji, w tym również zapisy:
 www.ssk-elektro.pl
 Andrzej Konsek (tel. 608-219-340)

Wszystkim uczestnikom życzymy dobrej karty
*Realizacja zadania publicznego ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Orzesze pn.
„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu obejmującej wspieranie sportu czyli
wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane
wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój
stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach”.
** Realizacja zadania publicznego ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki pn. „Sport
dla Wszystkich” w ramach podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”
z zakresu „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych” pn.
„Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych”.

