
Zapraszamy wszystkich chętnych zawodników na Turniej Podlaskiej Ligi Badmintona 

25.09.2021. 

Jest to runda Finałowa z zeszłego roku szkolnego. W związku z tym w tej rundzie nie ma 

zmiany kategorii wiekowych. ( roczniki do kategorii podane w komunikacie)  

Bardzo prosimy o wydrukowanie i podpisanie Oświadczenia COVID oraz lista wykaz osób 

uzupełniony przez kierowników ekip. 
 

 

 

Podlaska Liga Badmintona jest otwartym cyklem turniejów  

dla dzieci i młodzieży mającym na celu popularyzację dyscypliny, 

umożliwienie startu zawodnikom bez licencji zawodniczej  

oraz integrację środowiska sportowego. 

 

RUNDA FINAŁOWA SEZONU 2020/2021  

25.09.2021 

 
- Prawo startu mają wszyscy chętni.  

- Startujący zobowiązani są posiadać pisemną zgodę rodziców/ opiekunów prawnych do 

startu w turnieju oraz przetwarzania danych osobowych i publikacji wizerunku dziecka na 

potrzeby organizatora turnieju. Startujący nie posiadający pisemnej zgody nie będą 

dopuszczeni do turnieju 

Kategorie wiekowe:   

U-9 (2012 i młodsi),  
U- 11 (2010-2011),  

U-13 (2008-2009),  

U-15 (2006-2007),  

Kategoria OPEN- mogą startować wszyscy bez względu na wiek  

- Wpisowe obowiązkowe od startującego – 15zł. Jeden zawodnik może grać w 2 kategoriach 

po opłaceniu drugiego wpisowego  

- Miejsce rozgrywek: Białystok- Hala Sportowa Szkoła 32 w Białymstoku ul. Pietrasze 29  

- Odprawa techniczna 8:45 



- System rozgrywek i punktacja: grupowo- pucharowy  

- Każdy startujący ma zagwarantowane rozegranie minimum 2-3 pojedynków  

- Lotki do gry dostarczają zawodnicy  

 

- Sędzia główny Mieczysław  Baranowski  

- Nagrody: każdy startujący otrzyma dyplom  uczestnictwa w turnieju,  

za miejsca I-III  medale, Puchary za klasyfikację końcową  

 

- Zgłoszenia do turnieju należy dokonać na 2 dni przed turniejem na adres:  

 

mdsport1@wp.plz dopiskiem PLB,  

 

oraz należy przesłać imienną listę osób ( kierowników, trenerów, 

kierowców, opiekunów dzieci) niezbędną do wejścia na teren szkoły!!!!!   

Każda osoba przebywająca na hali sportowej podczas turnieju Podlaskiej 

Ligi Badmintona musi posiadać wypełnioną i podpisaną deklarację 

dołączoną do komunikatu i przekazać ją organizatorowi  

 

 
 

 

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 32 w Białymstoku, UKS Hubal Białystok, MD Sport  

Szczegółowych informacji udziela : Marcin Dernoga Tel. 692320932 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mdsport1@wp.pl


ORGANIZATOR ZAWODÓW :  UKS Hubal Białystok ( Marcin Dernoga ) 

 

WYKAZ OSÓB TOWARZYSZĄCYCH UCZESTNICZĄCYCH W ZAWODACH 
 
                        Podlaska Liga Badmintona 
           Białystok  25.09.2021 r.          
 
 
KLUB:……………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 
 
 
KIEROWNIK  EKIPY: ( Imię i nazwisko, numer telefonu ) 
 
1……………………………………………………… 
 
 
TRENERZY: ( Imię i nazwisko, numer telefonu ) 
 
1………………………………………………………………………… 
 
2………………………………………………………………………… 
 
3…………………………………………………………………………. 
 
4………………………………………………………………………….. 
 
 
INNE OSOBY TOWARZYSZĄCE ( imię i nazwisko, numer telefonu ) 
 
1……………………………………………………………………… 
 
2……………………………………………………………………… 
 
3…………………………………………………………………….. 
 
4……………………………………………………………………… 
 
5………………………………………………………………………. 
 
6……………………………………………………………………… 
 
7……………………………………………………………………… 
 
8………………………………………………………………………. 
 
9……………………………………………………………………… 
 
10…………………………………………………………………….. 



ORGANIZATOR ZAWODÓW :  UKS Hubal Białystok   ( Marcin Dernoga ) 

KWESTINARIUSZ UCZESTNIKA  ZAWODÓW 
 Podlaska Liga Badmintona 
                   Białystok  25.09.2021 r.    
 

   NAZWISKO                                          IMIE 

 DATA URODZENIA NUMER TEL. 

 EMAIL: KLUB 

 

1. Czy masz którykolwiek z następujących objawów: 

Kaszel ( niezwiązany z alergią lub chorobą płuc ) 
 

TAK   NIE 

Przekrwienie błony śluzowej nosa ( niezwiązane z 
alergiami lub infekcją zatok ) 

 TAK NIE 

Ból gardła 
 

     TAK NIE 

Początek duszności ( niezwiązany z przewlekłą 
chorobą 

TAK NIE 

Biegunkę 
 

TAK NIE 

Ból brzucha 
 

TAK NIE 

Nudności / wymioty 
 

TAK  NIE 

Zmęczenie / złe samopoczucie 
 

TAK NIE 

Utrata smaku , zapachu 
 

TAK  NIE 

 

2. Ankieta na  COVID-19 

Czy mieszkasz lub mieszkałeś z kimś  kto był lub 
jest poddany kwarantannie ? 
 

TAK                  NIE 

Czy byłeś w kontakcie z osobą  u której 
pozytywnie stwierdzono zakażenie COVID-19 ? 

 TAK NIE 

Czy miałeś stwierdzone zakażenie COVID-19 ? 
 

     TAK NIE 

 
3. Oświadczenie uczestnika: 

Niniejszym oświadczam, że w zawodach badmintonowych startuję dobrowolnie, mając świadomośd 
zagrożenia epidemiologicznego. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z wymogami 
bezpieczeostwa organizatora zawodów  UKS Hubal Białystok i zobowiązuję się do ścisłego ich 
przestrzegania. W przypadku zakażenia wirusem COVID-19 nie będę wnosił żadnych roszczeo w 
stosunku do organizatora zawodów UKS Hubal Białystok 

 

Data………………………………………………….            Podpis rodzica /opiekuna/trenera……………………………… 


