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Regulamin Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej „Duża Kopalnia” 

dla Pracowników Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych 

 

§ 1. Wstęp 

1. Fundacja Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych „Kaganek”, zwana 

w dalszej części niniejszego dokumentu „Organizatorem" prowadzi działania 

mające  na celu inspirowanie do rozwoju społeczności lokalnej  województwa 

świętokrzyskiego poprzez odkrywanie ukrytego potencjału, tworzenie 

wspólnoty, wzmacnianie regionu i wspieranie osób potrzebujących pomocy, 

wszędzie tam gdzie jest to możliwe. 

2. Fundacja została założona przez Fundatora – Świętokrzyskie Kopalnie 

Surowców Mineralnych (zwanej dalej ŚKSM) z siedzibą w Kielcach 

przy ul. Sandomierskiej 105, jednego z liderów na rynku kruszyw w regionie, 

firmę z długoletnią tradycją, sięgającą już 1874 r., a także przedsiębiorstwo 

działające w duchu odpowiedzialności społecznej. 

§ 2. Cel wydarzenia 

1. Turniej piłki nożnej dla pracowników ŚKSM „Duża kopalnia”, zwany dalej 

„Turniejem” ma charakter charytatywny,  jego celem jest wsparcie 

dobroczynnych inicjatyw wybranych przez drużyny, biorące udział 

w zawodach, a także integracja i zaangażowanie pracowników w działalność 

dobroczynną oraz propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form 

spędzania wolnego czasu. 
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§ 3. Uczestnicy i zgłoszenia 

1. Uczestnikami Turnieju są pracownicy ŚKSM, oraz ich małżonkowie którzy chcą 

pomagać. 

2. Tworzą oni 4 zespoły: „Jaźwica”, „Laskowa”, „Winna” oraz „Biuro”. Każda 

z drużyn składa się z 6 zawodników podstawowego składu oraz piłkarzy 

rezerwowych (minimalna ilość zgłoszonych osób to 6 zawodników). 

3. Zgłoszenie do turnieju następuje poprzez złożenie karty zgłoszeniowej.  

Zgłoszenia można składać mailowo na adres fundacja@sksmkielce.pl 

albo osobiście do Karoliny Feder w biurze Fundacji: ul. Sandomierska 105  pok. 

27a. 

4. Rozgrywki mają charakter wyłącznie rekreacyjny. 

5. Zgłoszenie jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu 

i przepisów gry w piłkę nożną.   

§ 4. Wsparcie charytatywne 

1. Każda drużyna przed przystąpieniem do Turnieju wybiera charytatywny cel 

jaki wesprze swoją grą i wskazuje go na karcie zgłoszeniowej. Jeżeli cel nie 

został wybrany z listy celów proponowanych przez organizatora, wówczas cel 

wsparcia musi być zgodny z celami statutowymi Organizatora oraz 

zweryfikowany i zatwierdzony przez Organizatora, a podmiot któremu 

udzielane jest wsparcie musi się zgodzić na przyjęcie pomocy. 

2. Kwota wsparcia wynosi 10 000 zł lub jej równowartość jako wsparcie rzeczowe 

przekazywana bezpośrednio przez Organizatora na rzecz wskazanego 

podmiotu. 
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§ 5. Przebieg wydarzenia i przepisy gry 

 

1. Turniej odbędzie się w dniu 2 października 2021 r. (sobota) na boisku „Orlik” 

przy Zespole Szkół nr 2 w Kielcach (ul. Jagiellońska 90). Wydarzenie rozpocznie 

się o godz. 9.00. 

2. Turniej poprowadzi sędzia. 

3. Zawody mają  charakter rozgrywek, w których każda drużyna zagra z każdą 

drużyną: zwycięstwo – 3 pkt, remis – 1 pkt, przegrana – 0 pkt. Zespół 

o najwyższej ilości punktów gra w finale z zespołem, który uplasował się 

na drugim miejscu, a pozostałe zespoły grają o trzecie i czwarte miejsce. 

W przypadku tej samej liczby punktów u dwóch lub więcej drużyn decyduje 

liczba zdobytych bramek w turnieju. Jeżeli liczba bramek jest taka sama – 

decyduje konkurs rzutów karnych.  

4. Gdy drużyna wycofa się z turnieju wyniki - punkty-bramki z jej udziałem są 

anulowane, natomiast drużyna, która nie stawi się na mecz (15 min po godzinie 

rozpoczęcia), zostaje ukarana walkowerem 3:0.  

5. Kolejność meczy poszczególnych drużyn odbywa się na zasadzie losowania. 

6. Mecz trwa 30 minut:  dwie połowy, każda po 15 minut. Przerwa miedzy 

połowami wynosi 5 minut. 

7. Obowiązywać będą przepisy gry w piłkę nożną, poza grą ze spalonym.  

8. Zmiany odbywają się systemem hokejowym. 

9. Obowiązuje gra w obuwiu przeznaczonym na Orlik (zakaz gry w butach 

piłkarskich korkach metalowych). 

10. Na terenie boiska mogą przebywać jedynie zespoły rozgrywające mecz. 

Zawodnicy rezerwowi powinni znajdować się na ławce rezerwowych. 

11. Kary dyscyplinarne: 
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• żółta kartka – zawodnik który otrzyma 2 żółtą kartkę w meczu otrzymuje 

kartkę czerwoną 

• czerwona kartka – drużyna gra w niekompletnym składzie do końca meczu, 

zawodnik otrzymujący  czerwoną kartkę pauzuje  w kolejnym meczu 

• niesportowe zachowanie – 2 minuty kary / wykluczenie z turnieju. 

12. Podczas wprowadzania piłki do gry, przepisowa odległość od piłki to 5 

metrów, natomiast rzut z autu wykonuję się tylko i wyłącznie nogą z ziemi.  

Przy pomocy tego rzutu nie można bezpośrednio strzelić gola. 

13. Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie na gwizdek.  

14. Kapitan jest jedyną osobą która może prowadzić dyskusję z sędzią  

15. Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą dokument 

potwierdzający ich tożsamość. Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia, przed 

meczem, ma obowiązek sprawdzenia tożsamości zawodników. 

Po zakończeniu spotkania wszelkie wnioski i protesty drużyn nie będą 

weryfikowane.  

§ 6. Nagrody 

1. Nagrodą w Turnieju jest wsparcie charytatywnych inicjatyw wybranych 

przez każdą drużynę, czyli przekazanie przez Fundację łącznie 40 tys. 

złotych na cele dobroczynne.  

2. Zwycięska drużyna otrzyma puchar, a każdy z zawodników pamiątkowy 

medal. 

§ 7. Odwołanie lub zmiana terminu turnieju 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu turnieju lub do jego 

odwołania. Jednakże Organizator będzie korzystał z tego prawa jedynie 

w szczególnych sytuacjach wymuszonych zewnętrznymi okolicznościami. 

 

 

mailto:fundacja@sksmkielce.pl


 

   

 

 

 

Fundacja Świętokrzyskich Kopalni  

Surowców Mineralnych „Kaganek” 

ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce                                                                                                                          Fundator: 
biuro i adres do korespondencji:  
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce 
mail: fundacja@sksmkielce.pl; tel. 724 660 034                                                                            
KRS: 0000912637; NIP: 9592044443; REGON: 38951475000000 

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Świętokrzyskich 

Kopalni Surowców Mineralnych „Kaganek” z siedzibą ul. Na Ługach 7, 25 - 

803 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000912637 , 

(dalej: "Administrator"). Kontakt z Administratorem: – korespondencyjnie: 

Fundacja Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych „Kaganek” 

ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce,  

1. drogą elektroniczną: fundacja@sksmkielce.pl  

2. telefonicznie:  724 660 034 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji 

w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a podstawą prawną naszych 

działań jest art. 6 ust 1 lit. c i d Rozporządzenia Ogólnego o Danych 

Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie 

spowoduje, że proces rekrutacyjny nie będzie możliwy. 

4. Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych mogą Państwo wycofać w każdej 

chwili bez uzasadnienia. 

5. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres – 3 miesięcy. 

6. Państwa dane osobowe przekazujemy wyłącznie podmiotom 

współpracującym z Administratorem w zakresie obsługi prawnej, księgowej 

i informatycznej, oraz świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe celem 

wykonania umowy. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych 

do żadnego państwa trzeciego, ani nie podejmujemy wobec Pani/Pana 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania.  
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7. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, 

otrzymania kopii, sprostowania, przenoszenia, usunięcia oraz ograniczenia 

przetwarzania danych, a także wnieść sprzeciw co do ich przetwarzania, 

albo zażądać ich przeniesienia do innego administratora. 

8. W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

§ 9. Postanowienia końcowe 

1. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji  

z turnieju lub walkower. Karę orzeka organizator.  

2. Organizator  nie ponosi  odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia 

uczestników i udział w rozgrywkach osób chorych. Osoby biorące udział 

w rozgrywkach powinny poddać się wcześniej we własnym zakresie badaniom 

lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia, umożliwiający udział 

w turnieju.  

3. Za wszystkie sprawy formalne dotyczące drużyny – odpowiedzialny jest 

kapitan. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione 

w szatni oraz w trakcie trwania turnieju.  

5. Za szkody powstałe w szatniach i na terenie boiska odpowiada drużyna.  

6. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu 

kompleksu Sportowego Orlik. 

7. Wszelkie kwestie wymagające interpretacji zapisów niniejszego regulaminu 

rozstrzyga  Organizator, a w kwestiach dotyczących przepisów gry – sędzia 

prowadzący spotkanie.  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje  i obrażenia 

powstałe w trakcie turnieju. 
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9. Wszystkie pytania dotyczące turnieju można kierować na adres: 

fundacja@sksmkielce.pl lub kontaktować się telefonicznie pod numerem 

telefonu: 724 660 034 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 
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