
WARUNKI UCZESTNICTWA w 

OGÓLNOPOLSKIm TURNIEJu KOSZYKÓWKI BROKEN BALL VOL. 12 - IŁAWA 2017 

17-18 czerwca 2017 Hala Sportowa przy Gimnazjum nr.1  ul. Kościuszki 2;  

Start godzina 9.00 

• zgłoszenie drużyny do dnia 26 maja 2017;  formularz zgłoszeniowy do pobrania w formacie doc. znajduje się na 

stronie internetowej www.brokenball.pl w menu „Do pobrania”. Po wypełnieniu prosimy przysłać na e-mail: 

kontakt@brokenball.pl  

• W zależności od ilości zgłoszonych drużyn organizator podejmie decyzję o ostatecznej formie rozegrania Turnieju 

(4,5  grup po 4 drużyny). Organizator jednocześnie zastrzega sobie prawo do nie zakwalifikowania wszystkich 

drużyn. Zakwalifikowane drużyny zostaną powiadomione drogą elektroniczną i za pośrednictwem www nie 

później niż do 3 czerwca 2017 

• Po potwierdzeniu zakwalifikowania do turnieju zgłoszona drużyna ma obowiązek uiszczenia wpisowego w 

wysokości 240 zł, przelewem na konto nr. 22 1240 1604 1111 0010 1393 1062 najpóźniej do dnia 9 czerwca 2017. 

Dane do przelewu: Paweł Piech; 14-200 Iława, ul. Smolki 4/47 w tytule przelewu należy wpisać IBC SQ – 

„brokenball – „nazwa drużyny”. Wpisowe jest przeznaczone na obsługę techniczną turnieju. 

• W przypadku kiedy zakwalifikowana drużyna dokona wpłaty wpisowego, a ostatecznie zrezygnuje z udziału w 

turnieju, organizator zastrzega sobie prawo do niezwracania kwoty wpisowego.  

• Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją zapisów ustawy o ochronie danych 

osobowych, dane te wykorzystane będą tylko i wyłącznie na potrzeby organizacji turnieju i lepszego przepływu 

informacji.  

UWAGI: 

✓ Organizator zapewnia atrakcyjne nagrody.; 

✓ Organizator zapewnia dla każdej drużyny napoje chłodzące; 

✓ Organizator zapewnia opiekę medyczną; 

✓ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za losowe wypadki powstałe w trakcie trwania turnieju 

(kontuzje, zły stan zdrowia zawodników). Wymagane podpisanie oświadczenia (w dniu turnieju); 

✓ Drużyna we własnym zakresie organizuje sobie i pokrywa koszty zakwaterowania. W dziale „noclegi” na 

stronie www.brokenball.pl znajduje się wykaz miejsc noclegowych w dostępnej cenie; 

✓ Każdy zawodnik biorący udział w turnieju otrzyma  pamiątkową koszulkę.
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