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Szanowni Państwo! 
 
 
 
 
 Wzorem lat ubiegłych pragnę zaprosić Państwa do udziału  

w XII Charytatywnym Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa SKOK 

Kwiatkowskiego, który odbędzie się dn. 05.04.2014 r. Cały dochód z turnieju, 

zostanie przeznaczony na leczenie Angeliki Michalik chorej na stwardnienie rozsiane.  

 Dzięki Państwa udziałowi, impreza ta ma charakter cykliczny i na stałe 

zagościła w kalendarzu sportowym KU AZS PWSZ w Tarnowie. Podczas wszystkich 

turniejów udało się zebrać około 30 tys. zł., które wspomogły leczenie chorej Angeliki 

Michalik 

 Co roku w organizację turnieju włączają się sponsorzy, bez których pomocy 

turniej nie miałby tak znamienitej oprawy. Impreza ta ma również rozgłos medialny 

poprzez komunikaty w radiu RDN, prasie lokalnej oraz portalach internetowych.  

Mam nadzieję, że i w tym roku będę mógł liczyć na Państwa udział oraz pomoc 

w organizacji turnieju. 

 

        Z poważaniem, 

 

   Wiceprezes KU AZS PWSZ                
                  Przemysław Markowicz 

                     (tel. 602 747 562) 
 
 

 



 

K O M U N I K A T   Nr  1 
 

 
KU AZS Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz Zarząd Stowarzyszenia 

Edukacji Ekonomocznej „Economicus” serdecznie zapraszają waszą reprezentację do wzięcia 

udziału w: 

 
XII Charytatywnym Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa 

SKOK Kwiatkowskiego w Tarnowie. 
 

Turniej charytatywny organizowany jest na rzecz: 
 

ANGELIKI MICHALIK chorej na stwardnienie rozsiane. 
 
 

Termin turnieju: 05.04.2014  (tj. sobota) 
 

Miejsce:  Hala Sportowa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie,  

          ul. Mickiewicza 8, (wjazd od ul. Goldhammera)  

 

Wpisowe: 250 PLN – wpłaty należy dokonać w dniu turnieju u upoważnionych 

         do tego celu osób. 

 

Ostateczne zgłoszenie do udziału w turnieju można złożyć do dnia: 28.03.2014 

Zgłoszenia przyjmuje: Przemysław Markowicz 

Tel. kontaktowy: 602 747 562 

e-mail: przemomar@op.pl 

W załączeniu: regulamin oraz ramowy program turnieju, 

 

 

Cały dochód z wpisowego, z darowizn od firm oraz osób fizycznych 

zostanie przekazany w imieniu wszystkich darczyńców  

ANGELICE MICHALIK 

 

Organizatorzy: 

1. KU AZS Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 

2. Zarząd Stowarzyszenia Edukacji Ekonomocznej „Economicus” 

3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 

 



 

Regulamin XII Charytatywnego Turnieju w Piłce Siatkowej  
o Puchar Prezesa SKOK Kwiatkowskiego 

 
Cel: 

• Charytatywna pomoc chorej Angelice, 

• Popularyzacja piłki siatkowej, 

• Podnoszenie sprawności fizycznej, 

• Propagowanie czynnego wypoczynku 
 

Organizator: 
• KU AZS Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, 

• Zarząd Stowarzyszenia Edukacji Ekonomocznej „Economicus” 

• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 
 

Termin: 
• 05.04.2014 (sobota) od godz. 8.00 do godz.15.00 

 

Miejsce: 
• Hala Sportowa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8 

 

Uczestnictwo: 
• Mogą brać udział drużyny mieszane 

• Mogą brać udział tylko i wyłącznie zawodnicy amatorzy – nie mogą występować 
czynni zawodnicy piłki siatkowej tj. zawodnicy występujący w sezonie 2012/2013 
oraz 2013/2014 w państwowej lidze (I, II, III, IV) 

 

Przepisy: 
• PZPS (sprawy sporne rozstrzyga organizator). 

 

System rozgrywek: 
• Opracowany będzie po zamknięciu listy zgłoszeń. 
 

Nagrody: 
• Za I, II, III, IV miejsce puchary ufundowane przez Prezesa SKOK Kwiatkowskiego, 

• Pozostałe drużyny – pamiątkowe dyplomy oraz upominki. 
 

Postanowienia końcowe: 
• Zawodnicy podczas trwania całego turnieju nie mogą zmieniać zespołu. 

• Za grę zawodnika nieuprawnionego lub inne złamanie regulaminu grozi zweryfikowanie 
meczów walkowerem lub udział w turnieju PK (poza konkursem) 

• Mecze prowadzone będą do dwóch wygranych setów, w przypadku remisu będzie 
rozgrywany tie-break. 

• Ubezpieczenie drużyn we własnym zakresie. 

• Wszystkich zawodników obowiązuje strój i obuwie sportowe. 
 

Ramowy Program 
 

godz. 7.30 – 7.45 - przyjazd drużyn, 

godz. 7.45 – 8.00 - odprawa techniczna kapitanów drużyn i sędziów, 

godz. 8.00 – 8.15 - rozgrzewka, 

godz. 8.15 – 8.30 - otwarcie turnieju 

godz. 8.30 – 14.30 - mecze 

     ok. godz. 15.00 - zakończenie turnieju, wręczenie pucharów i dyplomów 

 


