
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DRUŻYN NA VII MISTRZOSTWA ŚWIATA DZIECI Z DOMÓW 
DZIECKA W PIŁCE NOŻNEJ, 13-14 lipca 2019 ROKU  Warszawa  
 

I.  
1. W Mistrzostwach weźmie udział maksymalnie 28 drużyn. W wyjątkowych przypadkach 
organizator może zdecydować o zwiększeniu ilości drużyn mogących wziąć udział w turnieju. 
 
2. W Mistrzostwach mogą uczestniczyć drużyny składające się z 6 zawodników (5 piłkarzy + 
bramkarz) oraz maksymalnie 4 rezerwowych i maksymalnie 2 opiekunów z placówki 
opiekuńczo-wychowawczej.  
 
3. Uczestnikami Mistrzostw mogą być również drużyny pochodzące z krajów o statusie 
autonomii  
 
4. Uczestnikami VII Mistrzostw Świata mogą być zarówno chłopcy, jak i dziewczynki, urodzeni w 
roku 2002 i młodsi. Wszyscy zawodnicy muszą być mieszkańcami domów dziecka lub podlegać 
pieczy zastępczej. Do 3 zawodników w drużynie może posiadać inną narodowość niż kraj, 
którego zespół jest reprezentacją. 
 
5. W przypadku zgłoszenia się kilku drużyn z jednego kraju bezwzględne pierwszeństwo mają 
drużyny, wyłonione w krajowym turnieju kwalifikacyjnym. Jeśli taki turniej nie został 
zorganizowany, decydują następujące kryteria dodatkowe: 
 
- zasięg regionalny i tèrytorialny (ilość placówek i regionów, z których pochodzą zawodnicy 
tworzący drużynę), 
- kolejność zgłoszeń, 
- ilość startów na Mistrzostwach Świata, 
- poziom sportowy drużyny, 
- ilość uczestników w drużynie, 
- aktywność lokalna. 
 
Powyższe kryteria dotyczą drużyn, które nadeślą prawidłowe i kompletne zgłoszenie w terminie 
wymaganym w rekrutacji. 
 
6. Zgłoszenia uczestników (drużyn piłkarskich) będą przyjmowane przez Organizatora do dnia 
18 maja 2019 roku, który to dzień jest ostatecznym terminem zgłaszania drużyn. Liczba miejsc 
jest ograniczona. 
 
7. Zgłoszenia dokonują przedstawiciele placówek opiekuńczo-wychowawczych za pomocą 
formularza „Zgłoszenie Drużyny”, który należy wydrukować i wypełnić, po czym jego skan 
wysłać e-mailem na adres: rejestracja@nadziejanamundial.pl LUB wypełniony formularz 
przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie „Nadzieja na Mundial”, ul. Floriana 3/5, 04-664 
Warszawa, z dopiskiem „VII Mistrzostwa Świata - Rejestracja Drużyny”. 
 
8. W dniu rozpoczęcia Mistrzostw w punkcie rejestracji należy dostarczyć następujące 
dokumenty: 
a) Oryginał formularza Zgłoszenie Drużyny, którego skan został wysłany e-mailem podczas 
zgłaszania drużyny (opisane w p II.2), 
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b) Oświadczenie Lekarskie Indywidualne LUB Oświadczenie Lekarskie Grupowe o stanie 
zdrowia uczestników (zezwalające na udział w zawodach, wystawione przez lekarza 
sprawującego opiekę profilaktyczną nad daną placówką opiekuńczo-wychowawczą) 
c) Zgoda na publikację wizerunku ORAZ zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla 
każdego niepełnoletniego podpisana przez jego rodzica lub prawnego opiekuna.  
d) Zgoda na publikację wizerunku ORAZ zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla 
każdego dorosłego podpisana przez opiekuna grupy i trenera 
UWAGA: Dostarczenie poprawnie wypełnionych formularzy z punktów 3a) – 3d) jest warunkiem 
uczestnictwa w zawodach. 
 
9. Osoby małoletnie uczestniczą w Mistrzostwach na wyłączną odpowiedzialność opiekunów 
drużyn, którzy sprawują nad nimi pieczę podczas całego pobytu. 
 


