
 

XXI GRAND PRIX 
w PIŁCE NOŻNEJ ORLIKÓW i ŻAKÓW 

o Puchar Prezesa Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej 

 

 
Cel imprezy:  

• Popularyzacja sportu  

• Integracja miłośników piłki nożnej 

• Podnoszenie sprawności fizycznej 

• Rywalizacja w duchu fair play 

 

Organizator: 
 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie 
 

Termin i miejsce: 
 10 grudnia 2022r. 14 stycznia 2023r. 18 luty 2023r.  (sobota) –orliki (roczniki 2012) 

 11 grudnia 2022r. 15 stycznia 2023r. 19 luty 2023r. roku (niedziela) – żaki (roczniki 2014)  

 Miejsce zmagań: Hala GOSiR w Dopiewie ul. Polna 1a 

 Harmonogram poszczególnych spotkań zostanie ogłoszony przed rozpoczęciem turnieju. 
Przyjmujemy zapisy do max. 12 zespołów w roczniku, decyduje kolejność zgłoszeń.  

 Turniej odbędzie się przy udziale min. 6 drużyn! 
 

Uczestnictwo: 
 Zespoły potwierdzają swój udział telefonicznie pod nr telefonu +48 507 281 280 bądź   e-mailem 

na adres adam.kocik@dopiewo.pl w nieprzekraczalnym terminie na 7 dni przed datą turnieju, 
można zgłaszać drużynę do całego cyklu GRAND PRIX (3 turnieje) 

 Drużyna może składać się z max. 10 zawodników  

 Organizator zapewnia posiłek oraz wodę dla każdego uczestnika. 

 Organizator zapewnia sędziego zawodów. 

 Organizator zapewnia opiekę medyczną – ratownika medycznego 

 Organizator zapewnia drużynom szatnie/przebieralnie, jednocześnie organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubionych w szatniach itp. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odniesione kontuzje i urazy podczas turnieju, 

drużyny mogą się ubezpieczyć we własnym zakresie od NW. 

 

Koszty Turnieju: 
 Koszty organizacyjne turnieju (nagrody, sędziowie) ponosi organizator 

 Koszt uczestnictwa: opłata za cały cykl GP wynosi 900,00 zł brutto za 1 drużynę w danej 
kategorii. W przypadku jednorazowej wpłaty za całość - 800,00 zł brutto 

 Przy zapisie zespołu na 1 turniej, opłata wynosi 300,00 zł brutto za każdy z nich 

 

Nagrody: 
 Organizator zapewnia dla 3 najlepszych drużyn w cyklu GRAND PRIX puchary i nagrody rzeczowe. 

 Dla uczestników pamiątkowy medal na każdym turnieju.  
 

Wpłatę prosimy dokonać najpóźniej do 7 dni przed każdym turniejem r. na konto: 
GOSiR W DOPIEWIE - BS POZNAŃ O/DOPIEWO:  62 9043 1012 2104 0027 5235 0003 

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje wykluczenie zespołu z turnieju!!! 

 
Szczegółowe informacje dotyczące turnieju uzyskacie Państwo pod numerem telefonu 507 281 280 

mailto:adam.kocik@dopiewo.pl

