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Regulamin Kursokonferencji Szkoleniowej Sędziów, Obserwatorów i 

Mentorów, Poronin -  Limba 2021  

§1 Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy dokument jest regulaminem małopolskiej Kursokonferencji Szkoleniowej Sędziów ,  

Obserwatorów i Mentorów, która odbędzie się w dniach 10,11 grudnia 2021 roku w OW 

„Limba”  w Poroninie ( Kośne Hamry).  

2. Celem  Kursokonferencji Szkoleniowej jest doskonalenie umiejętności uczestników w 

zakresie znajomości i interpretacji Przepisów Gry w Piłkę Nożną oraz zaznajomienie ich z 

najnowszymi trendami obowiązującymi we współczesnym sędziowaniu.  

3. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:  

a. Organizator:  Małopolski Związek Piłki Nożnej. Wymienione podmioty: KS Nowy Sącz 

przy współudziale KS MZPN i KS Nowy Targ działające w imieniu Małopolskiego ZPN 

stworzyły Komitet Organizacyjny w osobach: Stanisław Brożek, Ślusarski Jakub, Tesarski 

Marcin, Paweł Janus, Hubert Kożuch, Drabik Jerzy.  

b. Kursokonferencja odbywa się przy dofinansowaniu przez  Małopolski Związek Piłki 

Nożnej 

c. Uczestnik: wyznaczony przez macierzysty KS: sędzia, obserwator, mentor - zgodnie z 

podjętymi przez Komitet Organizacyjny ustaleniami.  

d. Program: Kursokonferencja odbywa się wg programu, który stanowi załącznik do 

niniejszego Regulaminu. Obecność na wyszczególnionych zajęciach jest obowiązkowa. 

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Kursokonferencji.  

e. Przepisy niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w 

Kursokonferencji, a przesłanie przez Przewodniczących KS listy uczestników do Organizatora, 

jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu i jest wiążące dla obu stron.  

 §2 Zgłoszenie udziału  

1. Kursokonferencja skierowana jest do sędziów, obserwatorów i mentorów KS 

MZPN wg klucza: KS Nowy Sącz, KS Nowy Targ , KS Limanowa, KS Gorlice – sędziowie i 

obserwatorzy od klasy A w górę, pozostałe Podokręgi MZPN –sędziowie i 

obserwatorzy IV ligi oraz wyróżniający się sędziowie klas niższych oraz uczestnicy 

Programu Mentorskiego realizowanego przez KS  MZPN) .  

2. Warunkiem uczestnictwa w Kursokonferencji jest:  

a. przesłanie drogą elektroniczną, do dnia 6.12.2021r. listy uczestników zgodnie z pkt. 1 tego 

paragrafu.  

b. akceptacja nadesłanego zgłoszenia przez Organizatora.  

c. uiszczenie opłaty konferencyjnej  w dniu 11.12. 2021 r. do 9:30.  
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d.  złożenie u Organizator oświadczenia covidowego, którego wzór druku stanowi załącznik do 

niniejszego regulaminu 

§3 Opłata konferencyjna  

1. Opłata konferencyjna wynosi 80 zł, nie podlega negocjacji i pokrywa koszty:  

a.  uczestnictwa w panelach szkoleniowych 

b. przerw kawowych 

c. obiadu  

d. spotkania integracyjnego 

2. Uczestnik rezygnujący z uczestnictwa po 6.12.2021r (wyłączając udokumentowane przypadki 

losowe)  jest zobowiązany do pokrycia kosztów uczestnictwa w pełnej kwocie 120 zł 

nieuwzględniającej dopłaty wnoszonej przez MZPN.  

 §4 Postanowienia końcowe  

1. Wyrażając zgodę na uczestnictwo w Kursokonferencji Szkoleniowej sędzia / obserwator / 

mentor, akceptuje regulamin i  wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie  danych 

osobowych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków, 

administratora danych osobowych oraz organizatora Kursokonferencji, w zakresie 

umożliwiającym przeprowadzenie Kursokonferencji Szkoleniowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE 

L. 119 z 04.05.2016 r.) 

2.  Wyrażając zgodę na uczestnictwo w Konferencji Szkoleniowej sędzia / obserwator / 

mentor, akceptuje regulamin i  wyraża jednocześnie zgodę na dostosowanie się do aktualnie 

obowiązujących przepisów sanitarno - epidemicznych i obostrzeń antycovidowych, jak 

również udzielenia informacji organizatorowi Kursokonferencji o zaszczepieniu, nałożonej 

kwarantannie, występujących objawach typowych dla zakażenia koronawirusem i kontakcie 

w ostatnich 14 dniach z osobą z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. 

 

3. Pobyt w OW Limba odbywa się zgodnie z odrębnym regulaminem znajdującym się w recepcji 

ośrodka.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia Konferencji w przypadku 

zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.  

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej  


