REGULAMIN TURNIEJU WARSAW CHARITY CUP 2019
1. Organizatorem turnieju Warsaw Charity Cup 2019 jest:
Fundacja Akademia Sportu PRO-AM
ul. Wielicka 43/41, 02-657 Warszawa
KRS: 0000588782 NIP: 5213714105
2. Dyrektor Turnieju: Marzena Pryzmont
3. Data: 26 maja 2019 roku (niedziela)
4. Miejsce rozgrywek:
Okęcie Tennis Club
ul. Radarowa 1, 02-137 Warszawa
5. Turniej Warsaw Charity Cup 2019 składa się z części tenisowej oraz części squashowej.
6. Podczas turnieju wręczona zostanie nagroda specjalna - statuetka oraz tytuł
„Złotego Darczyńcy Warsaw Charity Cup 2019”. Nagrodę otrzyma najhojniejszy Darczyńca
Fundacji Akademia Sportu PRO-AM, biorący udział w Turnieju. Szczegóły określa regulamin konkursu
„Złoty Darczyńca Warsaw Charity Cup”.
7. Każdy Zawodnik biorący udział w rozgrywkach otrzyma od Organizatora pakiet startowy, w skład
którego wchodzi: koszulka, folder Warsaw Charity Cup 2019, voucher do wykorzystania na stoisku
cateringowym w dniu turnieju. Po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się do turnieju każdy
zawodnik ma możliwość wyboru rozmiaru koszulki turniejowej. Powinien tego dokonać w przeciągu 2 dni
od otrzymania powyższego maila poprzez formularz wysłany przez Organizatora.
W przypadku nie wysłania formularza w wyznaczonym terminie, Organizator zapewni koszulkę w
rozmiarze według dostępności.
8. Turniej jest imprezą prywatną, odbywającą się według wytycznych Organizatorów. W turnieju nie mają
zastosowania przepisy i regulaminy właściwe dla innych organizacji i związków sportowych. Z wyłączeniem
punktu w regulaminie rozgrywek Seniorzy i Amatorzy PZT określającego status zawodnika kategorii
„gra mieszana open pro”.
9. Uczestnicy oraz goście biorący udział w turnieju wyrażają zgodę na utrwalenie ich wizerunku w postaci
zdjęć oraz materiałów filmowych w celach promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością
Fundacji Akademii Sportu PRO-AM oraz Partnerów i Sponsorów Warsaw Charity Cup.
10. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przesyłanie informacji handlowych oraz marketingowych drogą
elektroniczną przez Fundację Akademia Sportu Pro-Am z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Wielicka 43/41,
02-657 Warszawa) oraz Partnerów i Sponsorów Turnieju Warsaw Charity Cup zgodnie z ustawą
z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn.
zm.).
11. Wszyscy uczestnicy oraz goście biorący udział w turnieju muszą stosować się do regulaminu turnieju
oraz zasad korzystania z obiektu Okęcie Tennis Club. W sprawach nieuwzględnionych w regulaminie osobą
decyzyjną pozostaje Dyrektor Turnieju.
12. W przypadku nie stosowania się do zasad regulaminu Warsaw Charity Cup 2019 lub regulaminu
obiektu Okęcie Tennis Club, Organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika w trybie
natychmiastowym, bez możliwości odwołania się do decyzji.

ZGŁOSZENIA ORAZ WARUNKI TURNIEJOWE
1. W turnieju mogą wziąć udział osoby, które spełniają następujące warunki turniejowe:
•
•

Zarejestrują się do rozgrywek poprzez oficjalny formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie
www.warsawcharitycup.pl w terminie 15.04-19.05.2019;
Wpłacą wpisowe w wysokości minimum 150 zł, data zaksięgowania płatności
nie później niż 20.05.2019 (wpisowe przeznaczane są na działalność statutową Fundacji Akademia
Sportu PRO-AM)

2. Każdy z Zawodników zgłaszając się do Warsaw Charity Cup 2019 musi wybrać jedną z dyscyplin, a
następnie jedną z dostępnych kategorii. Nie ma możliwości wzięcia udziału w dwóch kategoriach
turniejowych.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator w ciągu 48h potwierdzi rezerwację miejsca na liście startowej.
Miejsce zostaje zarezerwowane na 7 dni lub do momentu zaksięgowania płatności. W przypadku zgłoszeń
wysłanych w terminach 12-19.05.2019, miejsca zarezerwowane zostają do 20.05.2019.
4. Organizator po otrzymaniu przelewu na konto Fundacji potwierdza zakwalifikowanie Zawodnika do
turnieju Warsaw Charity Cup 2019. W przypadku nie odnotowania przelewu na koncie Fundacji w
wyznaczonym terminie (punkt 1) miejsce na liście turniejowej zostanie zwolnione i udostępnione osobie
znajdującej się na kolejnym miejscu na liście zgłoszeń.
5. O miejscu na liście decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zapełnienia listy turniejowej utworzona
zostanie lista rezerwowa.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przeznaczenia części miejsc na listach turniejowych Sponsorom
Warsaw Charity Cup 2019 oraz gościom specjalnym Fundacji Akademia Sportu PRO-AM.
TURNIEJ TENISOWY
1. Turniej tenisowy w ramach Warsaw Charity Cup 2019 rozgrywany jest w kategoriach: gra pojedyncza
mężczyzn open oraz gra podwójna mieszana open pro.
2. W kategorii gra pojedyncza mężczyzn open mogą wziąć udział amatorzy niesklasyfikowani nigdy na
seniorskich listach PZT, WTA, ATP.
3. W przypadku kategorii gra podwójna mieszana open pro, tylko jeden z zawodników może być pro
(według definicji regulaminu rozgrywek Amatorów i Seniorów PZT).
4. Mecze rozgrywane są według harmonogramu ustalonego przez Organizatora.
5. Niestawienie się na mecz lub spóźnienie większe niż 10 minut w stosunku do wyznaczonej godziny
meczu zostają uznane za walkower.
6. Turnieje rozgrywane są systemem pucharowym.
7. Zawodnik akceptuje konieczność rozegrania kilku meczów jednego po drugim, bez przerwy.
8. Organizator dokona rozstawienia 4 zawodników (w kategorii gra pojedyncza mężczyzn open) i 4 par
(gra podwójna mieszana open pro) w oparciu o wyniki II edycji turnieju.
9. Mecze rozgrywane są do jednego wygranego seta (przy stanie 6:6 tie-break do 7 punktów).

10. W razie dużej liczby zgłoszeń decyzją Organizatora mogą zostać rozpisane rundy eliminacyjne.
11. W przypadku opóźnień Organizator, bez konsultacji z zawodnikami, może przesunąć część meczów
na inną nawierzchnię w celu usprawnienia przebiegu turniejów.
12. Rozgrzewka przed meczem może trwać maksymalnie 5 minut.
13. Organizator zapewnia piłki do rozgrywek.
14. Losowanie drabinki turniejowej nastąpi do dnia 24.05.2019 w obecności przedstawicieli Organizatora
oraz Sędziego Głównego. Wyniki losowania zostaną umieszczone na stronie www.warsawcharitycup.pl
oraz na stronie turniejowej na portalu Tournament Tools.
15. Organizator ma prawo powołać sędziów, których decyzje podczas rozgrywanych spotkań są
ostateczne.
TURNIEJ SQUASHOWY
1. Turniej squashowy w ramach Warsaw Charity Cup 2019 rozgrywany jest w kategoriach: open, ladies.
2. Ranga turnieju: PZSQ C
3. Każdy z zawodników biorących udział w turnieju Warsaw Charity Cup 2019 musi posiadać licencję PFS.
Licencję można wyrobić bezpłatnie pod linkiem https://polskisquash.pl/rozgrywki/licencje/ lub w dniu
turnieju u sędziego głównego turnieju.
4. Mecze rozgrywane są według harmonogramu ustalonego przez Organizatora.
5. Niestawienie się na mecz lub spóźnienie większe niż 15 minut w stosunku do wyznaczonej godziny
meczu zostają uznane za walkower.
6. Turnieje rozgrywane są systemem pucharowym (open: 32 zawodników, ladies: 16 zawodniczek)
z drabinką do tyłu.
7. Mecze rozgrywane są do 11 punktów na przewagi, systemem BO3. Półfinały i finały rozgrywane
systemem BO5.
8. Rozgrzewka przed każdym meczem może trwać maksymalnie 5 minut.
9. Organizator zapewnia piłki do rozgrywek. Turniej rozgrywany jest piłkami DUNLOP PRO.
10. Lista startowa będzie dostępna na stronie www.warsawcharitycup.pl. O miejscu na liście decyduje
kolejność zgłoszeń. W przypadku zapełnienia listy turniejowej utworzona zostanie lista rezerwowa.
11. Losowanie turnieju nastąpi do dnia 24.05.2019 w obecności przedstawicieli Organizatora. Wyniki
losowania zostaną umieszczone na stronie www.warsawcharitycup.pl oraz na stronie turniejowej na
portalu Tournament Tools.

REGULAMIN “WARSAW CHARITY CUP COMPANY CHALLENGE”
1. Organizatorem akcji „Warsaw Charity Cup Company Challenge”, zwanej dalej Company Challenge jest:
Fundacja Akademia Sportu PRO-AM
ul. Wielicka 43/41, 02-657 Warszawa
KRS: 0000588782 NIP: 5213714105
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminach.
ZASADY OGÓLNE
3. W Company Challenge udział mogą wziąć osoby fizyczne oraz osoby prawne.
4. Każdy podmiot może zgłosić jedną lub dwie reprezentacje składające się z minimalnie 1,
a maksymalnie 4 zawodników.
5. Zgłoszenie do Company Challenge przyjmowane są w terminie 01.04-19.05.2019 poprzez formularz
na stronie internetowej www.warsawcharitycup.pl. W przypadku gdy podmiot chce wystawić dwie
reprezentacje formularz należy wypełnić dwukrotnie oraz wyznaczyć dwóch kapitanów
odpowiedzialnych za kontakt z Organizatorem.
5. Liczba miejsc na listach turniejowych Warsaw Charity Cup 2019 przeznaczonych dla zawodników
biorących udział w turnieju w ramach Company Challenge jest ograniczona.
6. W celu zgłoszenia reprezentacji firmy należy podać:
a) nazwę firmy,
b) deklarowaną liczbę członków reprezentacji firmy dla danych kategorii turniejowych,
c) dane kontaktowe do kapitana reprezentacji (adres mailowy, numer telefonu),
d) dane podmiotu, na które wystawiona zostanie faktura.
7. Członkowie jednej reprezentacji nie muszą brać udziału w tych samych kategoriach turniejowych.
8. Po potwierdzeniu otrzymania zgłoszenia przez Organizatora oraz potwierdzeniu zapisania reprezentacji
na listę startową turnieju, firma deklaruje:
•
•

że spełnia warunki turniejowe określone w regulaminie Warsaw Charity Cup 2019;
się do wpłacenia na konto Fundacji Akademia Sportu PRO-AM wpisowego w wysokości minimum
1000 zł za każdą zgłoszoną reprezentację w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia od
Organizatora jednak nie później niż do 20.05.2019.

9. Zgłoszenia przesłane w terminie 12-19.05.2019, miejsca zarezerwowane zostają do 20.05.2019.
10. Kapitan reprezentacji jest osobą upoważnioną do kontaktu z Organizatorem turnieju
Warsaw Charity Cup.
11. Kapitan reprezentacji zobowiązuje się potwierdzić udział reprezentacji w turnieju Warsaw Charity Cup
oraz przesłać Organizatorowi potwierdzoną listę członków reprezentacji firmy wraz z danymi
kontaktowymi (adres mailowy, numer telefonu) do dnia 16.05.2019, na adres biuro@pro-am.org.pl.
12. W przypadku braku potwierdzenia udziału reprezentacji w turnieju Warsaw Charity Cup do dnia
20.05.2019, miejsca na listach turniejowych zostaną zaproponowane reprezentacji firmy z listy
rezerwowej.

REGULAMIN KONKURSU „ZŁOTY DARCZYŃCA WARSAW CHARITY CUP”
1. Organizatorem konkursu „Złoty Darczyńca Warsaw Charity Cup” jest:
Fundacja Akademia Sportu PRO-AM
ul. Wielicka 43/41, 02-657 Warszawa
KRS: 0000588782 NIP: 5213714105
2. W konkursie automatycznie biorą udział osoby, które wyślą zgłoszenie indywidualne przez stronę
www.warsawcharitycup.pl oraz zostaną dopuszczone przez Organizatora do udziału w turnieju
Warsaw Charity Cup 2019.
3. W konkursie nie biorą udziału firmy zgłaszające się w ramach Company Challenge ani Sponsorzy i
Partnerzy Warsaw Charity Cup.
4. Tytuł Złotego Darczyńcy Warsaw Charity Cup 2019 otrzyma jedna osoba, która wpłaci na konto
Fundacji Akademia Sportu PRO-AM najwyższą opłatę wpisową, w terminie do dnia 21.05.2019.
5. W przypadku wpłaty wpisowego tej samej wysokości przez kilku zawodników o przyznaniu tytułu
Złotego Darczyńcy decyduje:
a) w pierwszej kolejności – data zaksięgowania wpisowego na koncie
Fundacji Akademia Sportu PRO-AM
b) w drugiej kolejności – data wysłania zgłoszenia indywidualnego
na turniej Warsaw Charity Cup 2019
6. Złoty Darczyńca Warsaw Charity Cup, otrzyma od Organizatora statuetkę Złotego Darczyńcy Warsaw
Charity Cup oraz nagrody specjalne.
7. Wręczenie nagród nastąpi 26.05.2019 podczas turnieju Warsaw Charity Cup 2019. Nagroda może
zostać odebrana wyłącznie osobiście przez osobę nagrodzoną przez Fundację Akademia Sportu PRO-AM.

