
PROGRAM i REGULAMIN 

imprezy integracyjnej organizowanej przez 

POMORSKĄ OKRĘGOWĄ IZBĘ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

„Dzień z tenisem – Pruszcz Gdański 2022r.” 

 

Termin: 16 październik 2022 (niedziela), godz. 9-15.  

Miejsce imprezy: Korty tenisowe – tenis4you, w Pruszczu Gdańskim, ul. Fryderyka Chopina 
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Organizator imprezy integracyjnej ze strony POIIB – Sylwia Piotrowicz-Gnyp; tel. 796 449 

335, sylwia.pg@gmail.com  

 

PROGRAM IMPREZY: 

- do godz. 9:00 - przyjazd Uczestników we własnym zakresie 

- 9:30 – weryfikacja Uczestników pod względem umiejętności gry w tenisa i losowanie 

kolejności gry w turnieju + rozgrzewka 

- 10:00 – 14:00: 

- kort nr 1 – rozgrywki turniejowe (w zależności od ilości uczestników singiel/debel/mixt) 

- kort nr 2 – lekcje z instruktorem dla uczestników wcześniej niegrających oraz początkujących, 

gry i zabawy z tenisem – np. Cardio tenis 

- 14:30 – podsumowanie rozgrywek i wręczenie dyplomów/upominków dla zwycięzców 

 

REGULAMIN imprezy integracyjnej: 

1. Warunki uczestnictwa:  

Dobry stan zdrowia, dokonanie zgłoszenia w oparciu o niniejszy Regulamin. Zgłosić się może 

każdy członek POIIB, zajęcia dla osób o każdym poziomie umiejętności gry w tenisa, również 

początkujących oraz chcących poznać tę dyscyplinę. 

2. Zgłoszenie uczestnictwa:  

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 25 września 2022r. e-mailem zatytułowanym „Dzień z 

tenisem – Pruszcz Gdański 2022” wysłanym na adres slupsk@pom.piib.org.pl oraz do 

wiadomości sylwia.pg@gmail.com .  

W treści e-maila należy zgłosić chęć swojego uczestnictwa w imprezie integracyjnej, podać 

imię i nazwisko, numer członkowski POIIB oraz numer telefonu kontaktowego. Do e-maila 
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należy dołączyć skan uzupełnionego i podpisanego OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA 

IMPREZY. 

Rejestracji zgłoszeń i kwalifikacji do uczestnictwa w imprezie dokona Zespół ds. Integracji i 

Promocji POIIB. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej ilość miejsc, o zakwalifikowaniu 

do imprezy będzie decydować kolejność przesłania e-maili. 

3. O zakwalifikowaniu do udziału w imprezie uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo do dnia 

30.09.2022. Osoby, które nie zakwalifikują się do udziału w imprezie, zostaną wpisane na listę 

rezerwową. 

Organizator nie przewiduje wnoszenia opłaty wpisowej przy kwalifikacji do tej imprezy 

integracyjnej. 

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie prosimy uczestników o możliwie pilne 

poinformowanie Pomorskiej OIIB za pośrednictwem maila wysłanego na adres: 

slupsk@pom.piib.org.pl lub telefonicznie pod numer 59 840 28 29, co umożliwi 

uczestnictwo osobom z listy rezerwowej. Pomorska OIIB zastrzega sobie możliwość 

odwołania imprezy, w przypadku gdy nie zgłosi się minimalna liczba uczestników 

lub zostaną wprowadzone na terenie RP ograniczenia i zakazy wynikające ze stanu 

epidemicznego.  

4. Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom w ramach imprezy: 

- dwa kryte korty na wyłączność w godz. 9:00-15:00 do dyspozycji uczestników 

- przekąski oraz wodę/kawę/herbatę w trakcie spotkania 

- opiekę dwóch wykwalifikowanych trenerów tenisa 

- niezbędny sprzęt: piłki, rakiety (ok. 20szt) 

- dyplom za uczestnictwo w imprezie oraz upominek dla zwycięzców w turnieju (1, 2 i 3 

miejsce) 

5. Uczestnicy imprezy powinni zgłosić się osobiście 16 października (niedziela) o godzinie 9:00 

na krytych kortach tenisowych tennis4you w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Fryderyka Chopina 
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6. Zgłaszający się zostaje uczestnikiem z chwilą osobistego dokonania weryfikacji (biuro 

zlokalizowane zaraz przy kortach), podczas której niezbędne są: dowód osobisty, oryginał 

podpisanego „OŚWIADCZENIA”. 

7. Uczestnicy biorący udział w imprezie, zobowiązani są do:  

- posiadania stroju sportowego oraz obuwia zamiennego do wejścia na kort – obowiązują buty 

do gry w tenisa/padla, bądź podobne o gładkiej podeszwie, nie rysującej nawierzchni 

(niedopuszczalne buty typu „korki” oraz trekkingowe z głębokim bieżnikiem), 



- podporządkowania się zarządzeniom organizatora imprezy oraz regulaminu przebywania na 

kortach tennis4you.pl, jak również ścisłego przestrzegania postanowień niniejszego 

Regulaminu i Programu,  

- udzielania pomocy innym uczestnikom, którzy takiej pomocy potrzebują,  

- pokrycia wszelkich strat materialnych spowodowanych przez uczestnika na rzecz 

organizatora lub osób trzecich,  

8. Postanowienia końcowe:  

- organizator ma prawo wykluczenia z zawodów osób, które nie podporządkowują się 

Regulaminowi imprezy, również za wejście na korty w nieodpowiednim obuwiu, 

- ze względu na warunki pogodowe lub dla bezpieczeństwa uczestników organizator może 

zmienić, skrócić, a nawet odwołać poszczególne etapy imprezy, 

- uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, 

- organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez 

uczestnika w czasie trwania imprezy,  

- organizator imprezy zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i zmiany 

Programu imprezy w zależności od zaistniałej sytuacji.  

 

 


