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Kujawsko-Pomorskie  Zrzeszenie  LZS  w  nawiązaniu  do  umieszczonych  na  stronie  internetowej  
materiałów  dotyczących  XVI  IOSW  a  w  szczególności  gier  zespołowych ,  zwraca  się  z  prośbą  do 
wyznaczonych  gospodarzy  poszczególnych  turniejów  eliminacyjnych , o  potwierdzenie  przyjęcia  
organizacji  zawodów , składając  do  nas  drogą mailową  stosowną informację. 
Ewentualna  rezygnacja  z  roli  gospodarza , pozwoli  nam  w  trybie  odwrotnym  ustalić  nowe  
miejsce  rozegrania  zawodów  i  powiadomić  zainteresowane  reprezentacje. 
Informacje  te  nie  dotyczą  oczywiście  piłki  nożnej , gdyż  obowiązuje  zasada  „mecz i rewanż”. 
 
Zgodnie  z  regulaminem , tak  jak  w  latach  poprzednich , koszty  opłaty  sędziów  i  opieki  
medycznej , ponosi  bezpośredni  organizator  turnieju  i  gospodarz  meczu  piłkarskiego.  
Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie LZS  wystąpiło  o  dofinansowanie  turniejów  eliminacyjnych  Igrzysk. 
W  przypadku  pozytywnego  rozpatrzenia  wniosku  i  pozyskania  środków  finansowych , zostaną  
one  przeznaczone  na  opłatę  związaną  z  wynajęciem  sal  i  boisk  sportowych. 
Koszty  dojazdu  zespołów  na  zawody  sportowe  pozostają  w  gestii  uczestników. 
 
W  niektórych  materiałach , które  zamieściliśmy  na  stronie  internetowej , wkradły  się  błędy.                                 
Zostały  one  poprawione  i  aktualnie  na  stronie  znajdują  się  materiały , w naszym  przekonaniu ,  
bez  pomyłek. 
Jeżeli  jednak  okaże  się , że  jeszcze  zauważą  państwo  nieścisłości , bardzo  prosimy  o  informację. 
Prosimy  również  o  sprawdzenie  czy  wszystkie  zgłoszone  zespoły  do  gier  zespołowych  zostały  
rozlosowane. 
 
W  związku  z  zapytaniami  dotyczącymi  przedłożenia  na  weryfikacji  przed  zawodami , aktualnych  
badań  lekarskich , po  zasięgnięciu  opinii  u  innych  organizatorów  sportowych  imprez  masowych , 
Kujawsko-Pomorskie  Zrzeszenie  w  uzgodnieniu  z  Komisją  Sportową , w  wyjątkowych  sytuacjach, 
wprowadza  dodatkową  formę  potwierdzenia  aktualnego  stanu – oświadczenie.      
Oświadczenia  dla  uczestników  zawodów   do  18-tego  roku  życia  podpisują  ich  rodzice  bądź  
opiekunowie prawni , natomiast uczestnicy którzy ukończyli 18 lat oświadczenia podpisują osobiście.  
Oświadczenie dokładnie wypełnione, podpisywane musi być przez zainteresowanego  na  miejscu  
w  dniu  zawodów , w  obecności  organizatora ( z wyłączeniem  nieletnich , których oświadczenia 
mogą wcześniej podpisać  rodzice  bądź  opiekunowie  prawni , chyba że uczestniczą w turnieju ).  
Podpisane  oświadczenie  ważne  jest  tylko  w  dniu  turnieju, pozostaje u organizatora i dołączone 
do  dokumentacji  zawodów , przesłane  zostaje  do  Kuj. - Pomorskiego  Zrzeszenia  LZS w Toruniu.  
Wzory  oświadczeń  zamieszczamy  na  stronie  internetowej  w  zakładce  „druki”.  
 
Komisja  Sportowa  Zrzeszenia  LZS  jest  w  opracowaniu  harmonogramu  przeprowadzenia  
eliminacji  w  indywidualnych  dyscyplinach.  Szczegóły , zgodnie  z  regulaminem  i  zasadami  
regulaminowymi  podamy  w  kolejnych  komunikatach.  
   
Telefon  kontaktowy  dotyczący  Igrzysk  pozostaje  niezmienny  -  691 866 803.           
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