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KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY nr 1 
OGÓLNOPOLSKIEJ LICEALIADY W PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW 

06-08 CZERWCA 2022 
 
1. CELE  

✓ Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku szkolnym  
✓ Wyłonienie najlepszych drużyn w piłce siatkowej 
 

2. PATRONAT  
✓ Zarząd Krajowy Szkolnego Związku Sportowego 
✓ Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  

 
3. ORGANIZATORZY  

✓ Łódzki Szkolny Związek Sportowy  
✓ XLVII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 

 
4. ZGŁOSZENIA  

✓ Zgłoszenie logistyczne drużyny do 16 maja 2022 na adres organizatora:  e-mail: 
szkola@47lo.pl  

✓ W zgłoszeniu (druk w załączniku) należy podać:  

• nazwę szkoły,  

• Ilość zawodników 

• Ilość osób towarzyszących  

• Informacje dotyczące opcji zakwaterowania i wyżywienia (wg danych 
w załączniku) 

✓ Zgłoszenie sportowe drużyny wyłącznie przez SRS do 25 maja 2022.  Wydrukowany i 
podpisany oryginał zgłoszenia z SRS należy dostarczyć na weryfikację. 

✓ Dodatkowych informacji udziela Wojciech Ulatowski 604 657 990  
 

5. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW 
✓ Zawody zostaną rozegrane w Hali XLVII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi (ul. 

Czernika 1/3 oraz w Hali KS Wifama w Łodzi ul. Niciarniana 1/3 
✓ Przyjazd w dniu 06.06.2022 od godz. 16.00  
✓ Odprawa techniczna o godz. 20:00 
✓ Zawody sportowe 07-08.06.2022 

 
6. SYSTEM  ROZGRYWEK  

✓ Mistrzostwa zostaną rozegrane systemem w grupach „każdy z każdym”, a następnie 
systemem pucharowym. 

✓ W przypadku mniejszej niż planowano ilości drużyn system może zostać zmieniony. 
 

7. PRZEPISY GRY  
✓ Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami SZS (do dwóch wygranych setów)  

 
8. UCZESTNICTWO  

✓ W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie szkoły, które wygrały wojewódzki finał 
Licealiady 2021/2022  
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✓ Zespół stanowią uczniowie uczęszczający do jednej szkoły co najmniej od 30.09.2021 

(rocznik 2002 i młodsi) 
✓ Zawodnicy muszą posiadać aktualną legitymację szkolną 
✓ Szkoła musi być zgłoszona do zawodów przez system srs.szs.pl  

 
9. OPŁATA STARTOWA  
✓ Opłata startowa w zawodach wynosi 300 zł od drużyny  
✓ Opłatę należy przelać na konto Rady Rodziców XLVII Liceum Ogólnokształcącego 

w Łodzi: PKO BP Bank Polski 94 1020 3378 0000 1102 0010 9058 do dnia 16 maja 2022 
 

10. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 
✓ Zakwaterowanie w dwóch ośrodkach (rezerwacja miejsc w kolejności 

zgłoszeń) 

• GOSiR Relaks w Wiśniowej Górze (domki kempingowe) – dojazd 20 minut 

• Nu Hotel w Łodzi – dojazd 15 minut 
✓ Wyżywienie 

• Obiady – catering bezpośrednio na hali 

• Śniadania i kolacje – w GOSiR Relaks – catering lub w hotelu w restauracji 
✓ Szczegółowe stawki za zakwaterowanie i wyżywienie znajdują się na formularzu 

zgłoszeniowym w załączniku 
✓ Opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie należy przelać na konto Rady Rodziców 

XLVII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi:  
PKO BP Bank Polski 94 1020 3378 0000 1102 0010 9058 do dnia 16 maja 2022 

 
11. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA  

✓ Trzy najlepsze drużyny otrzymują puchary i medale. 
✓ Nagrody indywidualne dla najlepszych zawodników. 
✓ Pamiątkowe koszulki dla wszystkich zawodników. 

                                                                                                                                                                                
12. SPRAWY RÓŻNE  
✓ W przypadku ograniczeń związanych z pandemią zawody będą rozgrywane zgodnie 

z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu i Sanepidu.  
✓ Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi 

odpowiedzialności 
✓ Za bezpieczeństwo i zachowanie uczestników podczas turnieju odpowiada nauczyciel 

– opiekun młodzieży  
✓ Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz 

ich ubezpieczenie odpowiedzialna jest szkoła delegująca uczniów na zawody  
✓ Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnie zmian 

w treści   niniejszego komunikatu  
✓ Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz ze 

zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: 
publikacja wyników, sprawozdawczość i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć 
i nagrań z udziałem uczestników do celów promocji i reklamy działań Organizatorów 
i Partnerów Turnieju. 
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Załącznik nr 1 

 
Zgłoszenie zapotrzebowania szkoły na zakwaterowanie i wyżywienie 

podczas Ogólnopolskiej Licealiady w Piłce Siatkowej Chłopców 
(Zgłoszenia imienne do zawodów należy dokonać w SRS) 

Proszę wybrać jeden wariant zakwaterowania!  
Przed wysłaniem formularza prosimy o kontakt telefoniczny  

Wojciech Ulatowski – 604 657 990 w celu potwierdzenia wolnych miejsc w danym miejscu 

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

Nazwa szkoły wraz z adresem 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 
Imię i nazwisko oraz telefon komórkowy osoby decyzyjnej w sprawie zakwaterowania i wyżywienia 

 

Ilość zawodników:  Ilość osób towarzyszących:  w tym kobiet: 

 
I WARIANT – GOSIR Wiśniowa Góra  (domki kempingowe z pełnym węzłem sanitarnym) 
 

Proszę wpisać TAK lub NIE 06/07.06 07/08.06 Razem 

Nocleg 35 zł za dobę   70 zł 

 

Śniadania i kolacje są 
podawane na ciepło 
(catering) 

06.06. 07.06 08.06 Razem 

KOL ŚN OB KOL ŚN OB  

20 zł 20 zł 25 zł 20 zł 20 zł 25 zł 130 zł 

Proszę wpisać TAK lub NIE        

 
II WARIANT – NU HOTEL  
 

Proszę wpisać TAK lub NIE 06/07.06 07/08.06 Razem 

Nocleg 50 zł za dobę   100 zł 

 

Śniadania i kolacje są 
podawane w hotelu 
(szwedzki stół) 

06.06. 07.06 08.06 Razem 

KOL ŚN OB KOL ŚN OB  

25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 150 zł 

Proszę wpisać TAK lub NIE        

 
Przyjmuję do wiadomości, że nie dokonanie wpłaty do dnia 16 maja 2022 oznacza rezygnację 
z korzystania z wyżywienia i zakwaterowania. Opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie należy przelać 
na konto Rady Rodziców XLVII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi:  
PKO BP Bank Polski 94 1020 3378 0000 1102 0010 9058 do dnia 16 maja 2022 

 
 

………………………………………………. 
      Podpis dyrektora szkoły 

   


