
      
  

 

Komunikat Organizacyjny   

„„PPOOLLSSKKAA  LLIIGGAA  BBOOCCCCII  22002211””  

TTUURRNNIIEEJJ  PPOOLLSSKKIIEEJJ  LLIIGGII  BBOOCCCCII    

  WWĄĄGGRROOWWIIEECC  2244--2277  CCZZEERRWWCCAA  22002211  

 

 
 

1. UCZESTNICTWO 

Zawody rozegrane zostaną w grupie paraolimpijskiej (mecze w piątek, sobotę i niedzielę, 25-27 

czerwca) indywidualnie w klasach BC1, BC2, BC3, BC4 i BC5. Prawo startu w grupie paraolimpijskiej 

mają zawodnicy zarejestrowani w organizacjach zrzeszonych w Polskim Związku Bocci  

i posiadający aktualną licencję PZBocci, oraz aktualne badania lekarskie. Wystartują także 

zawodnicy w grupie integracyjnej (rozgrywki w trzyosobowych drużynach). 

 

2. ORGANIZATOR TURNIEJU 

Polski Związek Bocci 

PATRONAT 

Polski Komitet Paraolimpijski 

PARTNER 

Miasto Wągrowiec 

 

3. FINANSOWANIE 

Koszty związane z organizacją zawodów pokrywane są ze środków: 

-  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

-  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury Dziedzictwa  

    Narodowego i Sportu,  

 -  z opłat startowych uczestników. 

 

Organizator finansuje koszty zakwaterowania i wyżywienia (od kolacji 24 czerwca do śniadania 27 

czerwca) oraz inne koszty organizacji zawodów. 

Liczba zawodników i osób towarzyszących jest określona wysokością budżetu.  

 

Opłata startowa za udział w PLBocci  w całym sezonie  2021 wynosi 320 zł od każdego uczestnika 

zgłoszonego do Ligi, płatne przelewem lub gotówką (wystawiane będą faktury). Opłata startowa jest 

wymagana przez zasady konkursowe jako udział własny / zgodnie z informacją zawartą w zał. 

„Głównych Rozwiązań Organizacyjnych PLB2021”  . 

 

Konto bankowe:  

Polski Związek Bocci  

ul. Zacisze 2  

60-831 Poznań  

Santander Bank Polska S.A. 41 1090 1476 0000 0001 3303 1271  

 

W tytule przelewu proszę wpisać : nazwa klubu + wpisowe zawody PLB (np. Start Poznań -

wpisowe za udział w PLB 2021) 

 



      
 

 

Zgłoszenia imienne (zawodnicy + opiekunowie) na załączonej karcie oraz potwierdzenie opłacenia 

licencji zawodniczych należy przesłać do 7 czerwca 2021, do godz 15:00 na adres: 

office@polskaboccia.pl 

 

4. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW  

Przyjazd do Wągrowca powinien nastąpić w czwartek 24 czerwca od godz. 16:00. Doba hotelowa kończy 

się w niedzielę, 27 czerwca o godz. 12.00. 

 

HALA SPORTOWA:  

  

Hala Widowiskowo-Sportowa OSiR w Wągrowcu, ul. Kościuszki 59 

 

 
 

 

ZAKWATEROWANIE: 

 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „WIELSPIN” w Wągrowcu, ul. Jeziorna 16 

 

 
 

Odległość z Ośrodka do hali ok. 3 km  

 

  

5. REGULAMIN ZAWODÓW POLSKIEJ LIGI BOCCI 2021 

Obowiązują aktualne międzynarodowe przepisy BOCCIA BISFed. Przepisy dostępne są na stronie 

www.bisfed.com oraz polskie tłumaczenie www.polskaboccia.pl 

  

Wszyscy uczestnicy po zakwalifikowaniu będą musieli dostarczyć następujące dokumenty: 

 Kopię orzeczeń o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności 

 Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych/ RODO 

 Formularz „Deklaracja COVID-19 – PLB 2021 – Turniej w Wągrowcu” 

 

 

 

http://www.bisfed.com/
http://www.polskaboccia.pl/


      
 

Wytyczne Polskiego Związku Bocci  

dla uczestników rozgrywek PLBocci w sytuacji epidemii Covid-19  

w Wągrowcu w 2021 

 

Celem wdrażanych procedur jest: 

- Wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia wirusem Covid-19 podczas pobytu 

na zawdoach. 

- Minimalizowanie ryzyka zakażenia poprzez wprowadzenie zrozumiałego regulaminu dla uczestników oraz ich 

asystentów. 

- Kompleksowe działanie dostosowane do zaawansowania stanu epidemicznego. 

- Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zawodów. 

 

Uczestnik deklaruje, że: 

 

1. Jest zdrowy (w kontekście zakażenia Koronawirusem) w dniu przyjazdu na zawody, co poświadcza w 

pisemnym oświadczeniu o braku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą zakażoną w okresie 14 

dni przez rozpoczęciem zawodów, co stwierdza się na podstawie podpisanego oświadczenia. 

3. Jest przygotowany do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem 

dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. 

4. Zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania organizatora w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności). 

5. Wyraża zgodę na prowadzenie pomiaru temperatury przez Organizatora. 

6. Będzie posiadać do własnego użytku zestaw maseczek oraz płyn do dezynfekcji. 

7. Zobowiązuje się stosować i przestrzegać wszelkich obowiązujących na terenie RP oraz lokalnych obostrzeń 

sanitarnych, m.in. dezynfekcja, utrzymanie dystansu społecznego, zakrywanie ust i nosa, 

8. Zawodnicy, którzy nie rozgrywają meczów lub już skończyli, będą proszeni o powrót do ośrodka, żeby w hali 

przebywało jak najmniej osób. 

9. Wyraża zgodę aby, zawody odbywały się przy zamkniętych drzwiach wejściowych, by zapewnić 

niewchodzenie osób niepowołanych. 

10. Jest świadomy ryzyka związanego z możliwością zakażania koronawirusem COVID-19 w związku z 

uczestnictwem w zawodach organizowanych przez Polski Związek Bocci, w których bierze udział/bierze udział jego 

podopieczny, 

11. W związku z powyższym zrzeka się wobec Polskiego Związku Bocci z siedzibą w Poznaniu jakichkolwiek 

przyszłych roszczeń cywilnoprawnych w przypadku ewentualnego zakażenia koronawirusem COVID-19 w związku 

z uczestnictwem  zawodach organizowanych przez Polski Związek Bocci. 

 

W razie naruszenia powyższych zasad oraz pozostałych przepisów i ograniczeń wynikających z przepisów, 

dotyczących pandemii COVID-19, organizator ma prawo usunięcia danej osoby z zawodów. 

 

 

Ze sportowym pozdrowieniem,  

 

  

  

(-) Beata Dobak-Urbańska                                                                        (-) Romuald Schmidt 
Wiceprezes                                                                                                                             Prezes 

 

 


