
Regulamin  

 

Onko–Liga 2019 

 

Cele 

Aktywizacja i wyrównywanie szans dzieci, młodzieży i dorosłych z chorobami 

nowotworowymi poprzez popularyzację systematycznego uprawiania sportu i 

rozpowszechnianie idei aktywności fizycznej, zwiększające szansę lepszego funkcjonowania 

w społeczeństwie.  

 

Termin 19.07 – 21.07 (piątek, sobota, niedziela) 2019 roku. 

Miejsce 

o Zakwaterowanie: Hotele i  Akademiki AWF Warszawa 

o Zawody sportowe: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, ul. 

Marymoncka 34,  

o Ceremonia Otwarcia: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, ul. 

Marymoncka 34,  

 

Organizator    

Fundacja Spełnionych Marzeń, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa,  

Tel. (022)658 00 53, e-mail: biuro@spelnionemarzenia.org.pl, 

kasprzaka@spelnionemarzenia.org.pl, www.spelnionemarzenia.org.pl. 

 

Partnerzy 

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. 

Fundacja Lotto 

Medicover 

Polska Woda Sp. z o. o. 

 

Patronat honorowy: 

Polski Związek Piłki Nożnej 

 

Uczestnicy  

24 drużyny, 216 zawodników, 144 opiekunów, 6 sędziów, 9 członków komitetu 

organizacyjnego, 40 wolontariuszy, 16 reprezentacji z Polski i 8 reprezentacji zagranicznych.  

 

Warunki uczestnictwa 

 

W Onko-Liga 2019 mogą brać udział wyłącznie zawodnicy z zaświadczeniem o 

przebytych chorobach onkologicznych, którzy zostali zgłoszeni przez ośrodki onkologiczne na 

specjalnych formularzach zgłoszeniowych (Załącznik nr 1 do regulaminu).  

 

Dokumentacja zawodnika, warunkująca udział w Onko-Liga 2019:  

 

 Pisemne zezwolenie lekarza prowadzącego na udział zawodnika w piłkarskiej 

Onko-Liga 2019 - pieczęć i podpis lekarza na karcie zgłoszeniowej. 

 Pisemne zgłoszenie wszystkich członków drużyny na indywidualnych 

formularzach zgłoszeniowych według wzoru dodanego do regulaminu jako 

mailto:biuro@spelnionemarzenia.org.pl
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załącznik nr 1. 

 Ekipy przysyłają kompletny pakiet zgłoszeniowy (wszystkie załączniki nr 1 i 2 dla 

członków ekipy oraz ewentualne potrzeby transportowe z i na dworzec/lotnisko, 

określone miejscem podstawienia transportu, miejscem docelowym z datą i 

godziną) 

 

Przepisy sportowe Onko–Liga 2019 

 
Zawody sportowe będą odbywały się zgodnie z Przepisami Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w konkurencji chłopców i dziewcząt. Komitet Organizacyjny będzie miał prawo 

dokonać, jeśli będzie to konieczne, niezbędnych zmian dotyczących przepisów sportowych i 

zasad rywalizacji. 

 

Kategorie wiekowe:  

O kategorii wiekowej będzie decydował dzień, miesiąc i rok urodzenia w odniesieniu do 

dnia Ceremonii Otwarcia zawodów, a nie rok urodzenia U12 (osoby, które nie ukończą 13 

lat); U 14 (osoby, które nie ukończą 15lat); U16 (osoby, które nie ukończą 17 lat); U18 

(osoby, które nie ukończą 19 lat).  

W przypadku, gdy będzie zbyt mała liczba drużyn w tej samej kategorii wiekowej lub płci,  

może dojść do łączenia kategorii wiekowych. O zakwalifikowaniu drużyny do kategorii 

wiekowej decyduje wiek najstarszego zawodnika. Dopuszcza się udział dziewcząt w 

drużynach chłopców, ale w drużynach dziewcząt chłopców być nie może. 

Oficjalna rywalizacja będzie toczyła się w danej kategorii wówczas, jeśli będzie do niej 

zgłoszonych minimum 3 drużyny. Natomiast jeśli będzie ich mniej wówczas rywalizacja 

może odbyć się jako mecze pokazowe i sportowcy otrzymają nagrody pamiątkowe.  

 

Komisje sportowe zawodów: 

Zostanie powołana Komisja Regulaminowa, która będą czuwała nad prawidłowym 

przebiegiem rywalizacji. W trakcie trwania zawodów, będzie rozpatrywała protesty złożone 

pisemnie. Protest może składać Kierownik Ekipy w czasie max. 30 minut od zakończenia 

meczu. Zostanie powołana Komisja Odwoławcza, która będzie mogła rozpatrywać apelacje od 

decyzji Komisji Regulaminowej. Apelację może składać na piśmie tylko Kierownik ekipy do 

4 dni po zakończeniu zawodów (do biura zawodów podczas ich trwania lub do siedziby 

organizatora po zakończeniu zawodów). 

 

Nagrody 

Za udział w oficjalnej rywalizacji będą wręczane puchary (za miejsca 1-3) i dyplomy 

(za miejsca od 4 wzwyż ). Każdy zawodnik otrzyma statuetkę małego piłkarza na pamiątkę.  

Prosimy zawodników, trenerów i opiekunów o zadbanie, aby w czasie ceremonii 

dekoracji, zawodnicy zaprezentowali się z entuzjazmem, elegancją i godnością, jaka przystoi 

zawodnikom Onko-Liga 2019. 

 

Sprawy organizacyjne 

 Organizatorzy zapewniają bezpłatne uczestnictwo (zakwaterowanie, wyżywienie na 

terenie AWF) ekipom zgodnie z potwierdzonym zgłoszeniem, od obiadu w piątek 19.07.2019 

do śniadania w dniu 21.07.2019 + suchy prowiant na podróż. 

 

 Uczestnicy i ośrodki zapewniają na własny koszt podróż na i z zawodów oraz jednolity strój 

sportowy dla swojej reprezentacji według wymagań regulaminu. 



 Istnieje możliwość zapewnienia transportu z i na dworzec/lotnisko przez organizatorów po 

pisemnym zgłoszeniu zapotrzebowania (określonego miejscem podstawienia transportu i 

miejscem docelowym z datą i godziną) wraz z pakietem zgłoszeniowym. 

 

 W skład ekipy z danego ośrodka wchodzi 9 dzieci z chorobami nowotworowymi wraz z 6 

opiekunami, w tym jeden Kierownik całej grupy (lekarz/psycholog/osoba wytypowana 

przez dany ośrodek).  

 

 Zgłoszenia uczestników należy przesłać w terminie do 30 kwietnia 2019 r.  

 

 Ewentualnych zmian zawodników i zawodniczek można dokonać w terminie do 31 maja 

2019 roku.  

 

 Zawodnicy, opiekunowie lub rodzice, wolontariusze oraz organizatorzy w czasie igrzysk 

będą wyposażeni w identyfikatory.  

 

 Organizatorzy proszą osoby zakwalifikowane do ekipy oraz osoby dorosłe o przesłanie 

następujących danych: Imię, Nazwisko, telefon, adres, PESEL, nazwa ekipy, funkcja: 

Trener, Opiekun, Rodzic, Kierownik Ekipy, inne do Organizatora w Warszawie wraz ze 

zgłoszeniami, które będą wykorzystane do przygotowania identyfikatora i sporządzenia list 

do ubezpieczenia w trakcie zawodów (Załącznik nr 2 do regulaminu). 

 

 Osoby, które chciałyby kibicować podczas zawodów, być gośćmi lub obserwatorami 

zawodów (rodzina, przyjaciele dzieci z poszczególnych ośrodków) zobowiązane są do 

zapewnienia sobie noclegu i wyżywienia we własnym zakresie.  

 

 Program zawodów 

Szczegółowy program i sposób rozegrania zawodów będzie dostosowany do ilości i specyfiki 

zgłoszony drużyn.  

 

PROGRAM OGÓLNY  Onko–Liga 2019 

 

Piątek 19.07.2019.  

Do 15.00 – przyjazd ekip z Polski i z zagranicy, kwaterunek 

Od 16.00 – wydawanie obiadokolacji 

17.00 – oficjalne treningi według potrzeb 

19.00 – próba otwarcia Igrzysk 

  

Sobota 20.07.2019.  

Od 7.30 - śniadanie 

10.00 – otwarcie turnieju 

11.30 – 18.30 rozgrywki turnieju 

14:00 – 15:00 wydawanie suchego prowiantu 

19.00 – kolacja 

20.00 – impreza kulturalna integracyjna 

  

Niedziela 21.07.2019. 

Od 7.30 – śniadanie 

10.00 -12.00 – finały i ceremonie dekoracji 

12:00 – 13:00 – wydawanie prowiantu na podróż 



13.00 – wyjazd do domu 

 

ZAKRES WSPÓŁZAWODNICTWA - turniej drużyn siedmioosobowych. 

Każda drużyna na boisku składa się z 7 zawodników (w tym bramkarz) plus zawodnicy  

rezerwowi – maksymalnie dwóch. 

  

Miejsce zawodów: boiska trawiaste AWF Warszawa. 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 
 

Przepisy: 
 

- Drużyny mogą dokonywać zmian wszystkich zawodników w czasie przerw w grze bez 

ograniczeń. 

- Zasady „fair play” obowiązują wszystkich uczestników, a brak ich respektowania będzie 

prowadził do wyproszenia ich przez sędziego lub organizatora ze strefy boiska.  

- O ostatecznym wyniku meczu może decydować dogrywka lub rzuty karne. O kolejności w 

zawodach decyduje większa liczba zdobytych punktów, mniejsza różnica goli strzelonych 

i straconych, większa liczba strzelonych goli, w przypadku braku różnic, sędziowie mogą 

zarządzić losowanie. W przypadku tej samej liczby punktów decyduje bezpośredni mecz 

między drużynami z równą liczbą punktów. Gdy takich drużyn jest więcej niż dwie 

decyduje tzw. "mała tabela", uwzględniająca spotkania tych drużyn.  

 

Sprzęt 

 

- Wszyscy zawodnicy muszą posiadać strój sportowy z widocznymi numerami (na plecach 

zawodnika), spodenki, getry, ochraniacze piłkarskie. Strój bramkarza musi różnić się 

kolorem od pozostałych zawodników. Numery na koszulkach muszą odpowiadać 

wymaganiom oficjalnych przepisów sportowych (PZPN). Każda drużyna powinna posiadać 

dwa jednolite, różne kolorystycznie zestawy koszulek.  

- Obowiązuje obuwie trampkokorki lub obuwie piłkarskie "lanki".  

- Nie wolno gać w obuwiu z wkręcanymi kołkami. 

- Zawodnicy mogą grać w okularach na własne ryzyko. 

 

 

DO ZOBACZENIA NA   

Onko-Liga 2019 
 

Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu i   

uczestnictwa w zawodach prosimy kierować do: 

 Fundacja Spełnionych Marzeń  

ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa 

Tel. (022)658 00 53,  

 e-mail: biuro@spelnionemarzenia.org.pl, kasprzaka@spelnionemarzenia.org.pl 

 www.spelnionemarzenia.org.pl 
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Załącznik nr 1 do regulaminu 

 

ZGŁOSZENIE ZAWODNIKA DO ZAWODÓW SPORTOWYCH  
Onko-liga 2019 

Ostateczny termin zgłoszenia 30.04.2019. 

 

Imię i nazwisko 

zawodnika, 

zawodniczki 

 

Data urodzenia 
(dzień, miesiąc, rok) 

 

Numer PESEL lub 

inny identyfikacyjny dla 

zawodników zagranicznych 
 

Adres 

zamieszkania (kod 

pocztowy, miejscowość, nr 
domu, nr lokalu) 

 

Nr telefonu  
(wraz z numerami 
kierunkowymi) 

 

Nazwa ośrodka 

onkologicznego i 

adres (kod pocztowy, 

miejscowość, nr domu, nr 
lokalu) 

 

Rozpoznanie 

kliniczne 
 

 

Wysokość ciała w cm Masa ciała w kg Rozmiar ubrania (S, M, L, XL, XXL, XXXL) 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW ZAWODNIKA 

My 
  

  Rodzice/ 
Opiekunowie 

  

  

Imiona i nazwiska matki i ojca/prawnych 
opiekunów 

Imię i nazwisko zawodnika 

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na uczestnictwo naszego dziecka w 

zawodach sportowych Onko-Liga 2019 oraz potwierdzamy powyższe dane. 

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji Onko-

Liga 2019 (zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 833) oraz  

* Sprawdź klauzulę RODO znajdującą się na końcu dokumentu  

Wyrażamy zgodę na użycie informacji o zawodniku, zdjęć, wizerunku oraz głosu we wszystkich działaniach 

promocyjnych i opracowaniach naukowych związanych z udziałem w zawodach.  

      

Miejscowość, data Podpis Ojca / prawnego opiekuna Podpis Matki / prawnego opiekuna 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE LEKARZA PROWADZĄCEGO LUB KIEROWNIKA KLINIKI 

Ja   oświadczam, że   

  
Imię i nazwisko lekarza prowadzącego 
lub kierownika Kliniki   Imię i nazwisko zawodnika 

Stan zdrowia zawodnika pozwala na udział w turnieju piłki nożnej w ramach  

Onko-Liga 2019.  

Oświadczam także, że zapoznałem się z Regulaminem Onko-Liga 2019. 

Do zgłoszenia dołączam kserokopię karty informacyjnej z ważnym badaniem 

lekarskim.  

 

 

 

 

 

     

Pieczęć lekarza prowadzącego lub Kierownika Kliniki Miejscowość, data Podpis lekarza prowadzącego lub Kierownika Kliniki 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do regulaminu Onko-Liga 2019 

 

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO EKIPY JAKO  

TRENER, OPIEKUN, RODZIC, KIEROWNIK EKIPY I  INNE 

 

Imię i nazwisko   

Funkcja 
 

Numer PESEL lub 

inny identyfikacyjny dla 

zawodników zagranicznych 
 

Adres 

zamieszkania (kod 

pocztowy, miejscowość, nr 
domu, nr lokalu) 

 

Nr telefonu  
(wraz z numerami 
kierunkowymi) 

 

Nazwa ośrodka 

onkologicznego i 

adres (kod pocztowy, 

miejscowość, nr domu, nr 
lokalu) 

 

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji Onko-

Liga 2019 (zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 833) oraz  

* Sprawdź klauzulę RODO znajdującą się na końcu dokumentu 

Wyrażamy zgodę na użycie informacji o zawodniku, zdjęć, wizerunku oraz głosu we wszystkich działaniach 

promocyjnych i opracowaniach naukowych związanych z udziałem w zawodach. 

    

Miejscowość, data Podpis  

 

*W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE ( ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych „RODO”). Informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o 

przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  

 

1. Administratorem Pani/.Pana danych osobowych przetwarzanych przez Fundację spełnionych Marzeń 

jest Fundacja Spełnionych Marzeń, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w 

zakresie działania Fundacji Spełnionych Marzeń proszę kontaktować się na adres mailowy Fundacji: 

fundacja@spelnionemarzenia.org.pl .  

mailto:fundacja@spelnionemarzenia.org.pl


3. Administrator danych osobowych – Fundacja Spełnionych Marzeń przetwarza Pani/Pana dane osobowe 

ze względu na fakt, że jest to niezbędne w prowadzeniu statutowej działalności Fundacji.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 

a) Archiwalnym  

b) Wykorzystywane do materiałów promocyjno - reklamowych Fundacji 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 5 lat tj. okres niezbędny do 

realizacji celów określonych w punkcie 4. A po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganiu przez 

przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach oraz 

Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku w 

sprawie klasyfikacji i kwalifikowania dokumentacji. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do -  dostępu 

do treści tylko swoich danych 

- Do żądania ich sprostowania w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.  

- Do żądania usunięcie danych osobowych w przypadku gdy dane: 

 Przetwarzane są niezgodnie z prawem 

 Nie są już niezbędne do celówo dla których były zebrane 

 Musza być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa  

- Do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy: 

 Kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych 

 Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem  

 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów  

7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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