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REGULAMIN  

IV TURNIEJU W BULE O PUCHAR DYREKTORA XII LO  

IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W ŁODZI 
 

Łódź, dn. 1 marca 2017 roku 
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1. ORGANIZATOR 

 

IV Turniej w Bule o Puchar Dyrektora XII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława 

Wyspiańskiego w Łodzi (zwany dalej „Turniejem”) jest organizowany przez: 

 

XII Liceum Ogólnokształcące  

im. Stanisława Wyspiańskiego 

al. Anstadta 7, 91-409 Łódź 

 

we współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym „Bula” Kalonka – Łódź (UPKS „Bula”)  

ul. Irysowa 5, Kalonka 

 

(zwanymi dalej „Organizatorami”) 

 

 

2. PATRONI  

 

Patronat nad Turniejem obejmują: 

 Wallonie – Bruxelles International Délégation Varsovie 

 Młodzieżowa Rada Miejska w Łodzi 

 Stowarzyszenie Łódzkie Bardziej Francuskie 

 Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) Politechniki Łódzkiej  

 Polska Federacja Pétanque  

 Alliance Française Łódź  

 

3. PARTNERZY 

 Centrum Handlowo – Rozrywkowe Sukcesja w Łodzi 

 

4. PATRONI MEDIALNI 

 Telewizja TOYA 

 Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej 

 

5. CELE 

 

Celem turnieju jest: 

 popularyzacja tradycyjnej francuskiej gry pétanque wśród młodzieży regionu 

łódzkiego 

 popularyzacja aktywności ruchowej wśród uczniów i nauczycieli 

 integracja uczniów z różnych szkół 

 uświetnienie obchodów Dni Frankofonii 2017 w województwie łódzkim 

 popularyzacja języka francuskiego i kultury frankofońskiej 

 

6. UCZESTNICY 

 

a. Uczestnikami Turnieju mogą być uczniowie gimnazjów województwa łódzkiego 
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b. W Turnieju udział weźmie 10 (dziesięć) drużyn. Drużyna liczy 6 (sześciu) 

zawodników i/lub zawodniczek (płeć nie ma znaczenia) z jednej szkoły. 

c. Uczestnicy zobowiązują się do nie opuszczania strefy wyznaczonej przez 

Organizatorów. W szczególności niedozwolone jest wychodzenie na zewnątrz 

Centrum Handlowo – Rozrywkowego Sukcesja oraz przemieszczanie się 

między piętrami budynku.  

d. Uczestnicy zobowiązani są do zachowywania się zgodnie z powszechnie 

przyjętymi i obowiązującymi normami etycznymi, zasadami dobrego 

wychowania i postawą fair play. 

e. Reprezentacja danego gimnazjum pozostaje pod opieką swojego nauczyciela 

przez czas trwania Turnieju. 

f. Za rażące naruszenie zasad opisanych w punktach 5.c., 5.d. szkole, którą 

reprezentuje uczeń łamiący Regulamin grozi dyskwalifikacja z Turnieju. 

Decyzję o dyskwalifikacji podejmują Organizatorzy. Decyzja Organizatorów jest 

ostateczna. 

 

7. DATA I MIEJSCE 

 

Turniej odbędzie się 7 kwietnia 2017 roku (piątek) w godzinach 10:30-15:30  

w Centrum Handlowo – Rozrywkowym Sukcesja (Łódź, al. Politechniki 1) 

 

Kapitan drużyny wraz z opiekunem zobowiązany jest do potwierdzenia przybycia 

reprezentacji szkoły oraz zweryfikowania listy zawodników przy stoliku Organizatora  

30 minut przed rozpoczęciem Turnieju (tj. o godzinie 10:00). 

 

Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest przesłanie przez instytucję delegującą 

pisemnego zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 8. Regulaminu. 

 

8. ZGŁOSZENIA 

 

Zgłoszenia należy kierować wyłącznie w formie pisemnej (Załącznik nr 1) do dnia  

26 marca 2017 roku na adres mailowy: 12lo.bule@gmail.com. 

Ewentualne koszty związane z udziałem uczniów w Turnieju pozostają w gestii 

uczestników lub instytucji delegującej. 

 

W przypadku większej liczby zgłoszonych drużyn niż ujęta w punkcie 6.b. Regulaminu  

o udziale w Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

9. ZASADY PRZEPROWADZENIA ROZGRYWEK, PRZEBIEG TURNIEJU 

 

a. Mecze będą rozgrywane na czas systemem „każdy z każdym”. Czas rozgrywania 

jednej rundy to 10 minut. 

b. Zespoły grają w składach tripletów (3 zawodników po 2 kule). Każda szkoła 

wystawia  dwie trójki, które występują naprzemiennie. W ostatniej rundzie 

finałowej zespół wyznacza dowolną trójkę spośród swoich zawodników 



 
 

Strona 4 z 6 

c. Każdej drużynie zostanie przydzielony opiekun (uczeń XII LO), który pomoże 

drużynie w zapoznaniu się z zasadami gry w bule. 

d. Turniej zostanie rozegrany kulami miękkimi. 

e. Z przyczyn technicznych tory będą węższe od przepisowych. 

f. Szczegółowe przepisy gry znajdują się na stronie 

http://www.kulki.eu/1,9,Zasady_gry.html oraz 

http://www.petanque.pl/asp/pliki/pobierz/2012_pfp_instrukacja_gry.jpg  

g. W czasie przerw pomiędzy rundami prezentowany będzie program artystyczny 

przygotowany przez uczniów XII LO. 

 

Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z przepisami gry oraz do ich 

przestrzegania. 

 

10. WYNIKI 

 

Organizatorzy podają wyniki do wiadomości uczestników po zakończeniu rozgrywek  

i podsumowaniu liczby punktów uzyskanych przez drużyny. Wyniki podane przez 

Organizatorów są ostateczne. 

 

11. INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I PRZEBIEGU TURNIEJU 

 

Szczegółowych informacji dotyczących organizacji i przebiegu Turnieju udzielają 

koordynatorzy ds. organizacji Turnieju 

Barbara Kownacka – Maciaszek   tel. 696 129 354 

Krystian Brzęczek   tel. 793 204 062,  

adres e-mail: 12lo.bule@gmail.com 

 

Informacje będą aktualizowane na poniższych stronach: 

www.facebook.com/turniej.w.bule 

www.turniejwbule.jimdo.com 

 

12. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNEK  

 

a. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926,  

z poźn. zm.) przez Organizatorów jako administratora tych danych w celu 

uczestnictwa, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Turnieju oraz wykonania przez 

Organizatorów obowiązków wobec Patronów, Patronów Medialnych i Partnerów 

Turnieju, na co uczestnik wyraża zgodę biorąc udział w Turnieju.  

b. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do upublicznienia wyników, wizerunku, 

imion i nazwisk uczestników i opiekunów drużyn. 

c. Obowiązek uzyskania zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych 

osobowych uczestników biorących udział w Turnieju spoczywa na jednostce 

zgłaszającej. 

http://www.kulki.eu/1,9,Zasady_gry.html
http://www.petanque.pl/asp/pliki/pobierz/2012_pfp_instrukacja_gry.jpg
mailto:12lo.bule@gmail.com
http://www.facebook.com/turniej.w.bule
http://www.turniejwbule.jimdo.com/
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d. Udział w Turnieju oznacza zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatorów, 

bądź na ich zlecenie wizerunku uczestnika w celu promocji Turnieju poprzez 

zamieszczenie informacji, zdjęć i materiałów filmowych dotyczących Turnieju 

na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, prasie, radiu i 

telewizji oraz we wszelkich drukowanych materiałach informacyjnych 

związanych z Turniejem. 

 

 

2. PRZEPISY KOŃCOWE 

a. Opiekun drużyny odpowiada za swoich podopiecznych. Zobowiązany jest do 

dopilnowania Uczestników by nie opuszczali strefy wyznaczonej przez 

Organizatorów Turnieju oraz stosowali się do zasad zapisanych w niniejszym 

regulaminie.  

b. Zgłoszenie się szkoły do Turnieju jest równoznaczne z przyjęciem  

do wiadomości i zastosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

Każdy uczestnik biorący udział w Turnieju akceptuje Regulamin i zobowiązuje 

się do jego przestrzegania. 

c. Naruszenie Regulaminu może skutkować dyskwalifikacją szkoły z Turnieju. 

d. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie 

Turnieju. O fakcie zmian w regulaminie Organizatorzy poinformują opiekuna 

drużyny na podany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy. 

e. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 

uczestnika Turnieju powstałe na mieniu Organizatorów lub Centrum Handlowo – 

Rozrywkowego Sukcesja a także na zdrowiu innych uczestników Turnieju.  

f. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dochodzenia roszczeń za wyrządzone 

przez uczestnika szkody materialne i niematerialne, o których mowa w punkcie 

13.e. Regulaminu. 

g. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję 

podejmują Organizatorzy Turnieju. 

h. Za rzeczy pozostawione lub zagubione przez uczestników i/lub ich opiekunów  

na terenie Centrum Handlowo – Rozrywkowego Sukcesja w dniu Turnieju 

Organizatorzy ani CH-R Sukcesja nie ponoszą odpowiedzialności. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO UDZIAŁU W IV TURNIEJU W BULE O PUCHAR 

DYREKTORA XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁODZI 

FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI 

POLA OZNACZONE * SĄ OBOWIĄZKOWE 

PEŁNA NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI*:  

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

ADRES SZKOŁY/ PLACÓWKI*:  

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

TELEFON*: 

………………………………………… 

 

UCZESTNICY*: 

Zgłaszam drużynę liczącą 6 zawodników (w przypadku zmian w zespole, korekty należy dokonać bezpośrednio 
przed turniejem podczas weryfikacji). 
 

 Imię Nazwisko 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

Wyżej wymienieni uczestnicy zobowiązują się do zapoznania z Regulaminem i jego przestrzegania. 

OPIEKUN UCZESTNIKÓW: 

IMIĘ I NAZWISKO*:……………………………………………………………………………………………… 

ADRES E-MAIL*: ………………………………………………………………………………………………… 

TELEFON*: ………………………………………………………………………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA*: …………………………………………………………………………………… 


