Regulamin Turnieju Tenisa Ziemnego
Bemowo Open 2017

1. Organizatorem Turnieju Lech Kort Open 2017 („Turniej”) jest LECH KORT

Centrum Sportowo Rekreacyjne Sp. z o.o. („Organizator”) w siedzibą w
Warszawie przy ul. Kazubów 14 , NIP 9521012111 , wpisane do rejestru
przedsiębiorców pod nr KRS 0000225486 przez Sąd Rejonowy dla m st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Turniej odbędzie się 8 października 2017 roku w LECH KORT Centrum

Sportowo Rekreacyjnym, przy ul. Kazubów 14 w Warszawie od godziny 8:00.
3. Udział w Turnieju mogą wziąć osoby pełnoletnie.
4. Rozgrywki będą prowadzone w kategoriach:


Mężczyźni:
◦ Kategoria I: 18-35 lat
◦ Kategoria II: 35-55 lat
◦ Kategoria III: powyżej 55 lat



Kobiety:
◦ Kategoria OPEN

5. Mecze rozgrywane będą systemem pucharowym (przegrany odpada).

Rozgrywka jest prowadzona do 1 seta, przy stanie 6:6 tie-break do 7 pkt.
Mecze finałowe rozgrywane będą do 2 setów. Uczestnicy przestrzegają
zasady fair – play.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przeprowadzenia

Turnieju.
7. Losowanie par przeprowadzi Organizator Turnieju, przed jego rozpoczęciem.

8. Dla finalistów Turnieju przewidziane są dyplomy, medale oraz dodatkowe

nagrody.
9. We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek decyduje Sędzia Główny i

Organizator Zawodów.
10. Organizatorzy Turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i

kontuzje uczestników powstałe w trakcie Turnieju.
11. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące zawodów należy zgłaszać do Sędziego

Głównego Turnieju.
12. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest wypełnienie formularza

zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.turniej.lechkort.pl oraz
dokonanie opłaty do dnia 6 października 2017r.
13. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników. O udziale

decydować będzie kolejność zgłoszeń.
14. Koszt udziału w turnieju wynosi 100 zł dla osób nie będących członkami klubu

Lech Kort. Uczestnicy należący do klubu nie ponoszą żadnych opłat.
15. Płatności należy dokonać za pomocą przelewu tradycyjnego na konto

bankowe Organizatora, którego numer zostanie podany po złożeniu
zamówienia drogą mailową.
16. W przypadku rezygnacji z udziału w Turnieju po dokonaniu zgłoszenia należy

poinformować drogą mailowo na adres mailowy: recepcja@lechkort.pl nie
później niż 7 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia Turnieju.
17. W przypadku wpłynięcia rezygnacji w terminie późniejszym niż 7 dni

kalendarzowych od daty rozpoczęcia Turnieju osoba zarejestrowana zostanie
obciążona kosztem w wysokości 100% wartości wpisowego.
18. Nieodwołanie udziału w wydarzeniu w terminach przewidzianych warunkami

uczestnictwa (pkt. 17 i 18), brak uiszczenia opłaty oraz nieobecność podczas
turnieju nie zwalniają z obowiązku dokonania zapłaty za uczestnictwo.

19. W przypadku przesłania formularza zgłoszeniowego, dokonania wpłaty i nie

przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa z powodu wyczerpania miejsc, cała kwota
wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni.
20. Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych

osobowych dla potrzeb procesu rejestracji oraz w celach marketingowych dla
Lech Kort Centrum Sportowo Rekreacyjne Sp. z o.o. w Warszawie, zgodnie z
Ustawą z dnia 29.08.07 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133
poz.883).
21. Każdy zawodnik zgłaszający się jako Uczestnik Turnieju akceptuje

jednocześnie treść przedstawionego regulaminu i zobowiązuje się do jego
przestrzegania.

