
   
 

 

 

 

Regulamin  

Turnieju Piłki Halowej Panek CarSharing 2020 

 

Niniejszy regulamin (dalej zwany: „Regulaminem”) określa warunku przeprowadzenia Turnieju Piłki 

Halowej Panek CarSharing (dalej zwany: „Turniejem”). 

1. Miejsce i termin Turnieju 

Turniej odbędzie się w dniu 28 marca 2020 roku w hali sportowej w Ośrodku Sportu i Rekreacji Miasta 

Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Włochy przy ulicy Gładkiej 18 (dalej zwana „Halą”). 

2. Organizator Turnieju 

Organizatorem Turnieju jest PANEK S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-390), ul. 

Grójecka 208, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS: 0000324104, NIP: 692-246-16-23, kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000 

zł opłacony w całości (dalej zwany: „Organizatorem”). 

3. Cele Turnieju 

• Promocja i popularyzacja aktywności fizycznej; 

• Integracja społeczności Panek CarSharing; 

• Propagowanie zdrowego stylu życia. 

4. Warunki uczestnictwa w Turnieju zawodnika (dalej zwany „Zawodnikiem”) 

• Posiadanie aktywnego konta w usłudze Panek CarSharing prowadzonej przez Organizatora; 

• Ukończone 18 lat; 

• Zgłoszenie się do Turnieju zgodnie z procedurą wskazaną w punkcie 5 Regulaminu. 

5. Zgłoszenie się do Turnieju przez Zawodnika 

• Wypełnienie przez  Zawodnika  formularza zgłoszeniowego Formularz Forms do dnia 

11.03.2020 (link do formularza znajduje się również na fanpage „Panek Carsharing” 

znajdującym się na Facebooku). Zgłoszenie powinno zawierać taką samą nazwę drużyny dla 

wszystkich osób chcących występować w jednej drużynie. Do poprawnego wypełnienia 

formularza zgłoszeniowego konieczna jest akceptacja wszystkich zgód.  

6. System rozgrywania Turniej 

• W Turnieju wziąć udział może maksymalnie 9 drużyn (o dopuszczeniu do udziału w Turnieju 

decyduje kolejność zgłoszeń) oraz drużyna reprezentująca Organizatora; 

• System rozgrywania Turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych do Turnieju drużyn  
i zostanie przesłany przez Organizatora do wszystkich uczestników drogą mailową najpóźniej 

w dniu 16.03.2020. 

7. Przepisy i skład drużyny 

• Pole do gry jest wyznaczone przez określone linie. 

• Podczas rozgrywania Turnieju obowiązują zasady gry w piłkę nożną. 

• Turniej będzie prowadzony przez sędziego (dalej zwany „Sędzią”). 

• Rozstrzygnięciom Sędziego podlegają również przewinienia dokonywane podczas chwilowej 

przerwy lub w momencie, gdy piłka jest poza grą.  

http://bit.ly/TurniejPanek2020


   
 

 

• Rozstrzygnięciom Sędziego podlegają również Zawodnicy rezerwowi, niezależnie od tego czy 

biorą udział w aktualnej rozgrywce, czy też przebywają na ławce rezerwowej. 

• Kapitan drużyny jest jedyną osobą, która może prowadzić dyskusje z Sędzią. 

• Rywalizacja odbywa się w 6-cio osobowych zespołach (bramkarz i pięciu Zawodników w 

„polu”). 

• Drużna musi rozpocząć mecz w min. 4-osobowym składzie. Jeśli w wyniku wykluczenia lub 

innych zdarzeń w drużynie zostanie mniej niż 3 Zawodników, mecz zostanie zakończony 

walkowerem z wynikiem 3:0 dla drużyny przeciwnej.  

• Zmiany Zawodników odbywają się systemem hokejowym (w trakcie trwania rozgrywki 

meczowej). Liczba zmian jest nieograniczona. Zmiany bramkarza oraz Zawodników z pola 

muszą być dokonywane w odpowiednim miejscu tj. “strefie zmian”, która znajduje się na 

wysokości osi linii środkowej boiska. Zawodnik rezerwowy nie może wejść do rozgrywki, 

zanim zmieniany gracz w pełni nie opuści boiska. 

• Zawodnicy drużyny biorącej udział w Turnieju powinni posiadać jednolite stroje. 

• Organizator zapewnia narzutki sportowe w przypadku wystąpienia podobnych kolorów odzieży 

w obu drużynach rozgrywających mecz. 

• Obowiązuje gra w obuwiu sportowym na płaskiej podeszwie przeznaczonym na halę – 

spełniających warunki regulaminu Hali. 

• Podczas trwania Turnieju na terenie boiska mogą przebywać jedynie zespoły rozgrywające 

mecz. Zawodnicy rezerwowi powinni znajdować się na ławce rezerwowych umieszczonej poza 

obrębem strefy przeznaczonej do rozgrywki meczu.  

• Drużynie za wygranie meczu przyznaje się 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt.. 

• O kolejności miejsc w tabeli turniejowej decydują kolejno: 

1) Suma uzyskanych punktów z rozegranych spotkań; 

2) Wynik bezpośrednich spotkań zainteresowanych drużyn; 

3) Bilans bramkowy ze wszystkich spotkań uzyskanych przez drużynę; 

4) W przypadku identycznego bilansu bramkowego decyduje większa liczba strzelonych 

goli. 

5) Mała tabela wykorzystywana w przypadku gdy pkt 1) – 4) nie dają rozstrzygnięcia, w celu 

utworzenia małej tabeli stosuje się zasady wskazane w pkt 1) – 4), mała tabela tworzona 

jest dla drużyn o identycznym wyniku po wykorzystaniu pkt 1) – 4) 

• Kary dyscyplinarne obowiązujące podczas Turnieju (kary zostają nakładane przez Sędziego): 

1) Żółta kartka – Zawodnik wykluczony jest z aktualnie trwającego meczu  na czas 2 minut. 

Zawodnik, który otrzyma dwie żółte kartki w jednym meczu dostaje czerwoną kartkę; 

2) Czerwona kartka – Zawodnik opuszcza aktualny mecz oraz nie może wziąć udziału w 

kolejnym meczu rozgrywanym przez jego drużynę. W przypadku otrzymania czerwonej 

kartki Zawodnik schodzi z boiska, a drużyna do końca meczu gra w osłabionym składzie; 

3) Wykluczenie Zawodnika z całego Turnieju – Zawodnik zostaje wykluczony z całego 

Turnieju w przypadku podjęcia niesportowego zachowania. 

• W czasie trwania Turnieju Zawodnik może grać tylko w jednej drużynie. 

• Drużyna, która nie stawi się na mecz zostaje ukarana walkowerem z wynikiem 3:0. 

• Czas trwania jednego meczu: 10 minut w fazie grupowej oraz 15 minut w fazie pucharowej. W 

fazie pucharowej, gdy wynik rozgrywki będzie wskazywał na remis mecz rozstrzygany jest w 

rzutach karnych.  

• W grze nie obowiązuje rzut wolny pośredni za obecność Zawodnika na pozycji spalonej. 

• Podczas wprowadzania piłki do gry, przepisowa odległość Zawodnika drużyny przeciwnej od 

piłki wynosi 2 metry.  

• Wznowienie gry przez bramkarza następuje poprzez wyrzut piłki ręką poza pole karne w czasie 

5 – 8  sec. od momentu uzyskania możliwości wznowienia gry.  



   
 

 

• W przypadku, gdy bramkarz drużyny znajdujący się w polu karnym posiada piłkę z gry (po 

podaniu, obronie, przechwyceniu itp.) ma obowiązek w ciągu 5 – 8 sec. wyprowadzić piłkę 

poza pole karne (samodzielnie lub poprzez podanie do innego Zawodnika). W przypadku nie 

wykonania tej czynności, zagranie to zostaje zakwalifikowane i ukarane rzutem wolnym 

pośrednim na korzyść przeciwnika, Po wyprowadzeniu piłki poza pole karne, bramkarz jest 

traktowany jako Zawodnik z pola.  

• Złapanie piłki w ręce przez bramkarza po bezpośrednim podaniu przez członka drużyny 

skutkuje podyktowaniem przez Sędziego rzutu wolnego pośredniego.  

• Wypuszczenie przez bramkarza piłki z rąk i ponowne złapanie w przypadku, gdy piłka nie miała 

kontaktu z innym Zawodnikiem skutkuje podyktowaniem przez Sędziego rzutu wolnego 

pośredniego.  

• Podczas trwania meczu bramkarz nie może być zmieniany przez Zawodnika z pola.  

• Aut wykonuje się tylko i wyłącznie nogą z piłki stojącej. Z autu nie można bezpośrednio strzelić 

gola, w przeciwnym wypadku gra zostanie wznowiona przez bramkarza z własnego pola 

bramkowego. 

• Wznowienie gry z autu następuje w czasie 5 – 8 sec. od momentu uzyskania możliwości 

wznowienia gry spoza boiska. W przypadku wykonania niepoprawnie czynności wznowienia 

gry, aut wykonuje drużyna przeciwna z tego samego miejsca.  

• Pozostałe wznowienia gry następują w czasie 5 – 8 sec. od momentu uzyskania możliwości 

wznowienia chyba, że Sędzia zdecyduje inaczej.  

• Gra wślizgami jest całkowicie zabroniona.    

• Przeklinanie jest karane żółtą kartką. 

 

8. Nagrody 

Organizator przyznaje następujące nagrody: 

• Dla drużyny, która zajęła I miejsce w Turnieju: medale dla każdego Zawodnika z drużyny, 

puchar dla drużyny, voucher o wartości 100 zł dla każdego Zawodnika z drużyny do 

wykorzystania w Aplikacji Panek Carsharing; 

• Dla drużyny, która zajęła II miejsce w Turnieju: medale dla każdego Zawodnika z drużyny, 

puchar dla drużyny, voucher o wartości 75 zł dla każdego Zawodnika z drużyny do 

wykorzystania w Aplikacji Panek Carsharing; 

• Dla drużyny, która zajęła III miejsce w Turnieju: medale dla każdego Zawodnika z drużyny, 

puchar dla drużyny, voucher o wartości 50 zł dla każdego Zawodnika z drużyny do 

wykorzystania w Aplikacji Panek Carsharing; 

• Dla Zawodnika, który zdobył największą łączną liczbę bramek w Turnieju: dyplom oraz 

voucher o wartości 100 zł do wykorzystania w Aplikacji Panek Carsharing; 

• Dla Zawodnika, który został wybrany najlepszym graczem Turnieju: dyplom oraz voucher o 

wartości 100 zł do wykorzystania w Aplikacji Panek Carsharing; 

• Dla każdego Zawodnika: breloczki, smycze, dyplomy. 

 

9. Dane osobowe oraz wizerunek 

• Administratorem danych osobowych osób zgłaszających chęć uczestnictwa w Turnieju jak i 

Zawodników jest Organizator. Osoba zgłaszająca chęć uczestnictwa w Turnieju powinna złożyć 

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie ze wzorem 

przekazanym przez Organizatora. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych 

zawiera klauzula informacyjna przekazana przez Organizatora. 

• Przebieg Turnieju będzie utrwalony w postaci materiałów fotograficznych i audiowizualnych, 

co może się wiązać z utrwaleniem wizerunku oraz głosu Zawodnika. Materiały fotograficzne i 

audiowizualne, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą być zamieszczane przez 



   
 

 

Organizatora na stronie internetowej www.panekcs.pl oraz na portalach społecznościowych 

takich jak Facebook, Linkedin, Instagram oraz Twitter, w celu zrelacjonowania i 

poinformowania o przebiegu oraz wynikach Turnieju. 

• W zakresie w jakim rozpowszechnienie wizerunku Zawodnika nie będzie mieściło się w 

uprawnieniu, o którym mowa w art. 81 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, Zawodnik wyraża zgodę na publikację jego wizerunku w 

celach opisanych powyżej. 

• Organizator zapewnia, że rozpowszechnianie materiałów fotograficznych i audiowizualnych 

będzie dokonywane wyłącznie w zakresie i celu wskazanym wskazanym powyżej oraz w 

sposób zapewniający należytą ochronę dóbr osobistych Zawodnika. 

• Zgoda na publikację wizerunku jest udzielona nieodpłatnie. 

 

10. Postanowienia końcowe:    

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia Zawodników. Zawodnicy 

powinni poddać się we własnym zakresie badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan 

zdrowia, umożliwiający udział w Turnieju.  

• Organizator zapewnia pierwszą pomoc medyczną udzielaną przez ratownika medycznego  przy 

urazach powstałych w trakcie meczów.  

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe urazy w trakcie Turnieju. 

• Zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach, obrączkach, zegarkach, bransoletkach itp.  

• Zawodnicy biorący udział w Turnieju, powinni posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich 

tożsamość.   

• Zawodnicy biorący udział w Turnieju nie mogą posiadać napojów alkoholowych, środków 

odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających. 

• W Turnieju nie będą mogły wziąć udział osoby, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, 

iż znajdują się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających, psychotropowych 

lub innych podobnie działających. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione w Hali jak i 

szatniach; 

• Za szkody powstałe w Hali jak i w szatniach odpowiada Zawodnik, który swoim działaniem lub 

zaniechaniem doprowadził do powstania szkody w Hali. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania 

przyczyny. O zmianie Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej oraz przekaże 

treść zmienionego regulaminu Zawodnikom poprzez wysłanie wiadomości e-mail.  

• Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.panekcs.pl oraz w siedzibie 

Organizatora. 

• Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.02.2020. 

http://www.panekcs.pl/

