
ZaproszenieZaproszenie
                      IX GRAND PRIX 

                  GORZOWA ŚLĄSKIEGO

      W TENISIE STOŁOWYM AMATORÓW
Organizator:       Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śl.

Patronat:             Burmistrz Gorzowa Śl. - Artur Tomala

Hasło:                  CAŁA POLSKA GRA W PING PONGA

Cele turnieju:
1. Popularyzacja tenisa stołowego wśród miłośników sportu.
2. Promocja Gorzowa Śl. jako amatorskiego ośrodka tenisa stołowego 

Miejsce:              Hala Sportowa ul. Byczyńska 13, Gorzów Śl., pow. Olesno
                            (przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym) 

Turniej:               zostanie przeprowadzony w IV rundach (styczeń, luty, marzec, 
                             kwiecień)

IV termin:          10 kwietnia 2016 r. (Niedziela) - turniej finałowy

Zgłoszenia:        w dniu turnieju 30 minut przed zawodami

Kategoria:          godzina  10.00   „A” amatorzy do 50 lat (ur. 1966 r. i później)
                                                      „B” amatorzy powyżej 50 lat (ur. 1965 r. i wcześniej)

                            godzina  12.00  „C” zawodnicy zrzeszeni (amatorzy, III, IV, V liga)

                            godzina  15:00  „D” OPEN

Uwagi:               w kategorii „B” mogą brać udział zawodnicy z licencją 60 lat i starsi

Punktacja:         do punktacji zaliczone są najlepsze wyniki z trzech turniejów.
                           W czwartym turnieju (kwiecień) mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy brali
                           udział minimum w jednym z pierwszych trzech turniejów.  

Klasyfikacja:     zostanie podana na turnieju oraz na stronie www.ozts.pl

Wpisowe:          15.00 zł od osoby na każdym turnieju z przeznaczeniem na nagrody 
                           na podsumowaniu w m-cu kwietniu.

Postanowienia końcowe:     Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych 
                                                         wypadków. Obowiązek ubezpieczenia zgodnie z art. 52 Ustawy o Kulturze 
                                                         Fizycznej z dnia 19.01.1996 r. należy do uczestników. Osoby niepełnoletnie 
                                                         obowiązuje zgoda rodziców. 

Informacje:             kierownik turnieju 
                                 Edmund Olszowy (tel. 888 021 668)   

Zaproszenie
                        X GRAND PRIX 
                 GORZOWA ŚLĄSKIEGO
      W TENISIE STOŁOWYM AMATORÓW

Organizator:       Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śl.

Patronat:             Burmistrz Gorzowa Śl. - Artur Tomala

Hasło:                 CAŁA POLSKA GRA W PING PONGA

Cele turnieju:
1. Popularyzacja tenisa stołowego wśród miłośników sportu.
2. Promocja Gorzowa Śl. jako amatorskiego ośrodka tenisa stołowego 

Miejsce:              Hala Sportowa ul. Byczyńska 13, Gorzów Śl., pow. Olesno
                            (przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym) 

Turniej:               zostanie przeprowadzony w IV rundach (wrzesień, pażdziernik, listopad, 
                             grudzień)

IV termin:           04 grudnia 2016 r. (Niedziela) - runda finałowa

Zgłoszenia:        w dniu turnieju 30 minut przed zawodami

Kategoria:          godzina  10.00   „A” amatorzy do 50 lat (ur. 1966 r. i później)
                                                      „B” amatorzy powyżej 50 lat (ur. 1965 r. i wcześniej)

                            godzina  13.00  „C” OPEN (zawodnicy zrzeszeni III, IV, V liga), amatorzy

                            
Uwagi:               w kategorii „B” mogą brać udział zawodnicy z licencją 60 lat i starsi

Punktacja:         do punktacji zaliczone są najlepsze wyniki z trzech turniejów.
                           W czwartym turnieju (grudzień) mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy brali
                           udział minimum w jednym z pierwszych trzech turniejów.  

Klasyfikacja:     zostanie podana na turnieju oraz na stronie www.ozts.pl

Wpisowe:          15.00 zł od osoby na każdym turnieju z przeznaczeniem na nagrody 
                           na podsumowaniu w m-cu grudniu.
                           Udział w drugiej kategorii - opłata 5.00 zł

Postanowienia końcowe:     Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych 
                                                         wypadków. Obowiązek ubezpieczenia zgodnie z art. 52 Ustawy o Kulturze 
                                                         Fizycznej z dnia 19.01.1996 r. należy do uczestników. Osoby niepełnoletnie 
                                                         obowiązuje zgoda rodziców. 

Informacje:             kierownik turnieju 
                                 Edmund Olszowy (tel. 888 021 668)   

                              XI GRAND PRIX  

                       GORZOWA ŚLĄSKIEGO

         W TENISIE STOŁOWYM AMATORÓW
                             XIII GRAND PRIX  
                       GORZOWA ŚLĄSKIEGO
                       W TENISIE STOŁOWYM 

Organizator:       Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śl.

Patronat:             Burmistrz Gorzowa Śl. - Artur Tomala

Hasło:                 CAŁA POLSKA GRA W PING PONGA

Cele turnieju:
1. Popularyzacja tenisa stołowego wśród miłośników sportu.
2. Promocja Gorzowa Śl. jako amatorskiego ośrodka tenisa stołowego 

Miejsce:              Hala Sportowa ul. Byczyńska 13, Gorzów Śl., pow. Olesno
                            (przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym) 

Turniej:               zostanie przeprowadzony w IV rundach (wrzesień, październik, listopad, grudzień)

II termin:            14 października 2018r. (niedziela) 

Zgłoszenia:         w dniu turnieju 30 minut przed zawodami

Kategoria:           godzina  10.00   „A” amatorzy, IV, V liga 
                                            13.00  „B”  OPEN (bez limitu ligowego)
                                          
Punktacja:           do punktacji zaliczone są najlepsze wyniki z trzech turniejów.
                             W czwartym turnieju (grudzień) mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy brali
                             udział minimum w jednym z pierwszych trzech turniejów.  

Klasyfikacja:        zostanie podana na turnieju oraz na stronie www.ozts.pl

Wpisowe:             20.00 zł od osoby na każdym turnieju.
                             Podsumowanie w miesiącu grudniu, wręczenie nagród i pucharów
                             Udział w drugiej kategorii - opłata 5.00 zł

Postanowienia końcowe:      Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych 
                                                         wypadków. Obowiązek ubezpieczenia zgodnie z art. 52 Ustawy o Kulturze 
                                                         Fizycznej z dnia 19.01.1996 r. należy do uczestników. Osoby niepełnoletnie 
                                                         obowiązuje zgoda rodziców. 

 Uwaga:                                           Zawodnik biorący udział w turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie
                                              swoich danych osobowych do celów sportowych. 

Informacje:             kierownik turnieju 
                                   Edmund Olszowy (tel. 888 021 668)   

Zapraszamy
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