
  

 

 

Regulamin 

XXXIV MISTRZOSTW POLSKI 
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W TENISIE ZIEMNYM 

10 - 13.06.2021 r. 

COS Szczyrk 

 

 

I. Zgłoszenia 

 
Zgłoszenia na XXXIV MPE w Tenisie Ziemnym należy przesyłać mailem na adres: 

sekretariat@fseneregtyk.com lub listownie (dane kontaktowe): Federacja Sportowa 

„Energetyk”, Al. Jerozolimskie 91, 02-001 Warszawa bądź faksem pod nr 22 629 40 76. 

Zgłoszenia należy wypełnić na formularzu „Zgłoszenie uczestnictwa” dostępnym  

w załączniku lub na stronie www.fsenergetyk.com. 

Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć kopię dowodu wpłaty, przy czym do momentu 

zaksięgowania wpłaty na koncie organizatora, wszystkie zgłoszenia traktowane są jako 

wstępne. 

 

II. Opłaty 

Opłata za uczestnictwo w zawodach wynosi 760 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych) 

brutto za jedną osobę (FS „Energetyk” nie jest płatnikiem VAT – faktury dla uczestników 

wystawiane będą na życzenie). Wpisowe płatne na konto Federacji Sportowej „Energetyk” 

Bank Millennium SA 61 1160 2202 0000 0000 5515 9047 z dopiskiem w tytule przelewu 
„XXXIV Mistrzostwa Polski Energetyków w Tenisie”, w terminie do 7.06 br. 

 

Opłata obejmuje: 

- całodzienne wyżywienie od kolacji w dniu 10.06.2021 do śniadania 13.06.2021 roku, 

- zakwaterowanie w hotelu COS w pokojach dwuosobowych, 

- uczestnictwo w turnieju, 

- ubezpieczenie na czas trwania mistrzostw, 

- nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy, upominki okolicznościowe dla uczestników 

mistrzostw. 

Uczestnicy zawodów mają możliwość nieodpłatnego korzystania z basenu 

(o ile basen ze względów bezpieczeństwa nie będzie zamknięty). 

 

III. Obowiązki uczestników 

 
Uczestnicy mistrzostw stosują się do poleceń sędziego głównego mistrzostw. 

mailto:sekretariat@fseneregtyk.com
http://www.fsenergetyk.com/


IV. Wycofanie się z zawodów 

W przypadku niezgłoszenia się uczestników na zawody wniesione opłaty nie będą zwracane   i 

nie będą przysługiwały żadne świadczenia ze strony organizatorów. 

 

V. Wyłączenie odpowiedzialności 

 
Organizator Mistrzostw nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności karnej ani cywilnej 

za ewentualne szkody i straty spowodowane przez uczestników Mistrzostw. 

 

VI. Zmiany 

 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Mistrzostw, w tym  zmiany miejsca   i 

terminu rozegrania zawodów lub ich odwołania w przypadku złych warunków pogodowych, 

siły wyższej, małej ilości zgłoszeń itp. 

 

UWAGA: 

 

W związku z obowiązującą pandemią COVID-19, w przypadku pogorszenia sytuacji 

sanitarno-epidemiologicznej w Polsce powodującej utrudnienia w organizacji turnieju lub 

skutkujące koniecznością jego odwołania (np. przez wprowadzenie dodatkowych  czy  

wycofanych  wcześniej  obostrzeń  ze  strony  administracji  rządowej)  o zmianach w 

organizacji zawodów będziemy informować wszystkie zgłoszone na naszą imprezę osoby. W 

przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny - nr tel. 605 265 617. 

 

VII. Spory 

Sprawy sporne rozstrzyga na miejscu komisja w składzie: 

- Dyrektor turnieju, 

- Przedstawiciel zawodników, 

- Sędzia Główny zawodów. 

 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora 

 

VIII. Protest 

Protest może być wnoszony w trakcie trwania zawodów wyłącznie na piśmie po wpłaceniu 

kaucji 100 zł., która podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu. 

 
 

Komitet Organizacyjny 

XXXIV Mistrzostw Polski Energetyków w Tenisie Ziemnym 


