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Regulamin Turnieju Krakow Sevens 2019 

 

1. Rejestracja 

1.01 Zasady uczestnictwa 

Turniej Kraków Sevens jest otwarty dla wszystkich klubów i drużyn, będących członkami krajowych 

federacji, będących z kolei członkami międzynarodowej federacji rugby. W przypadku krajów, gdzie 

sport jest częścią program szkolnego, dopuszczona jest również możliwość startu zespołów będących 

członkami szkolnych związków sportowych. 

1.02 Liczba zawodników i numery 

Każda drużyna zgłoszona na turniej może składać się z 12 zawodników i 3 osób sztabu szkoleniowego. 

Każdą dodatkową osobę, należy zgłosić do organizatora z wyprzedzeniem. W tym przypadku 

obowiązywać będzie również dopłata do dodatkowego członka drużyny w wysokości 100 euro.  

 

Organizator sugeruje, aby zawodnicy występowali z tymi samymi numerami koszulek przez cały czas 

trwania turnieju.  

1.03 Liczba drużyn w turnieju 

W turnieju Krakow Sevens może wziąć udział 16 drużyn męskich U19 oraz 8 drużyn kobiecych U19. 

Organizator turnieju może nie być w stanie zaakceptować wszystkich zgłoszeń rejestracyjnych i 

rezerwuje sobie prawo do odmówienia udziału w turnieju w przypadku zapełnienia wszystkich 

miejsc. Priorytet otrzymają drużyny, które jako pierwsze opłacą wpisowe.  

1.04 Osoby towarzyszące 

Organizatorzy Krakow Sevens zachęcają rodziców, kibiców oraz członków klubów, by przyjechali do 

Krakowa i dopingowali swój zespół. W ramach wsparcia, oferujemy pomoc w znalezieniu noclegów w 

Krakowie. By skorzystać z tej możliwości i towarzyszyć swojemu klubowi podczas tej przygody, należy 

wysłać mail pod adres info@krakow7s.com . 

 

2. Obowiązkowe dokumenty 

2.01 Ubezpieczenie 

Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do posiadania ubezpieczenia sportowego, podczas gdy każdy 

członek delegacji (zawodnicy, sztab trenerski i osoby towarzyszące) muszą posiadać również 

ubezpieczenie OC. Co więcej, drużyny muszą dopilnować, aby zawodnicy pochodzący z krajów, które 

nie posiadają umowy o ubezpieczeniach z Polską (jak European Health Insurance Card) muszą 

wykupić odpowiednie ubezpieczenie medyczne.  

2.02 Oświadczenie o zdolności do gry  

mailto:info@krakow7s.com
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Każdy zawodnik musi dostarczyć organizatorom Krakow Sevens podpisane oświadczenie o braku 

przeciwskazań do uprawiania rugby (na druku przygotowanym przez organizatorów). W przypadku 

zawodników, którzy nie ukończyli jeszcze 18. roku życia niezbędna jest również zgoda rodzica na 

udział w Krakow Sevens (na przygotowanym druku).  

2.03 Dowód tożsamości 

Wszyscy uczestnicy Krakow Sevens są zobowiązani do posiadania i okazania w dowolnym momencie 

trwania turnieju, oficjalnego dokumentu tożsamości. Oficjalny dokument tożsamości rozumiany jest 

jako dokument wydany przez oficjalne organy państwowe kraju, którego obywatelem jest dany 

uczestnik. Dokument musi również zawierać zdjęcie. W przypadku wątpliwości co do autentyczności 

okazanego dokumentu, uczestnik będzie zobowiązany do okazania aktualnego paszportu lub dowodu 

osobistego w przeciągu 24 godzin pod groźbą wykluczenia z turnieju. Przekazanie dokumentów w tej 

sytuacji może nastąpić z pomocą dowolnych środków. 

2.04 Transport na turniej 

Zespoły spoza Polski są zobligowane do poinformowania organizatora turnieju o sposobie przyjazdu 

na Krakow Sevens. Zespoły są również zobowiązane do podania organizatorom daty oraz godziny 

przylotu/odlotu lub przyjazdu/odjazdu oraz numeru lotu, lub pociągu. Informacja ma zostać 

dostarczona najpóźniej do 16 sierpnia 2019. Organizator ma prawo poprosić drużyny o przesłanie 

kopii biletów na podróż. Drużyny, które nie dostarczą informacji we wskazanym terminie, nie będą 

uwzględnione na liście uczestników.  

2.05 Wizy 

Drużyny z krajów, objętych obowiązkiem wizowym do Polski, są zobowiązane do przesłania kopii 

przyznanych wiz organizatorom do 1 sierpnia 2019. Drużyny, które nie dostarczą informacji we 

wskazanym terminie, nie będą uwzględnione na liście uczestników.  

Organizator może pomóc w otrzymaniu wizy na przyjazd, poprzez wysłanie oficjalnego zaproszenia 

do konsulatu lub przygotowanie stosownego dokumentu, informującego o szczegółach turnieju 

Krakow Sevens. Organizatorzy nie biorą żadnej odpowiedzialności w przypadku odrzucenia wniosku 

wizowego lub pojawieniu się dodatkowych opłat. 

 

3. Opłaty 

3.01 Opłaty 

Aby uczestniczyć w turnieju Krakow Sevens, każda drużyna musi uiścić opłatę wpisową.  

Opłata za drużynę wynosi:  

• 1500 EUR – rejestracja i wpłacenie 1/3 kwoty (500 EUR) do 30 kwietnia 2019 

• 1700 EUR – rejestracja po 30 kwietnia 

3.02 Daty opłacenia wpisowego 

• 15.02.2019: otwarcie rejestracji 

• 30.04.2019: wpłata zaliczki w wysokości 500 EUR (za drużynę) 
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• 31.07.2019: zamknięcie rejestracji i ostateczny termin wpłaty całości lub pozostałej części 

wpisowego. 

Żadna drużyna nie otrzyma zgody na grę w Krakow Sevens bez wcześniejszego opłacenia wpisowego.  

Opłata wpisowa powinna być dokonana jednym lub dwoma przelewami bankowym (dwoma w 

przypadku wpłacenia zaliczki).  

3.03 W ramach wpisowego organizator zapewnia: 

- Trzy noclegi dla 15 osób w bliskiej odległości do boiska głównego oraz centrum miasta (od piątku do 

poniedziałku) 

- Wyżywienie dla 15 osób na czas turnieju (3 kolacje, 3 śniadania, dwa obiady na stadionie) 

- Transport z lotniska/dworca kolejowego do hotelu, oraz z hotelu na lotnisko/dworzec 

- Transport z hotelu na boisko dla drużyn wyznaczonych do gry na drugim boisku 

- Wodę i napoje izotoniczne dla wszystkich zawodników 

- Posiłek regeneracyjny na obiektach 

- Obsługę turnieju 

- Mówiącego po angielsku opiekuna zespołu na czas pobytu w Krakowie 

- Nagrody (puchary i medale dla drużyn z miejsc 1-3, oraz nagrody MVP w obu kategoriach) 

- Oficjalny bankiet dla dwóch członków sztabu szkoleniowego w piątek 13.09.2019 

- Barbecue z imprezą podsumowującą dla wszystkich uczestniczących drużyn 

- Identyfikator i gadżety około turniejowe 

3.04 Konto bankowe 

Wszystkie opłaty wpisowe przed Krakow Sevens mają być dokonane w euro i przelane na podane 

poniżej konto organizatora – Rzemieślniczego Klubu Sportowego Juvenia Krakow.  

Szczegółowe dane:  

Bank Spoldzielczy Rzemiosla. 

Numer konta: PL 3685 8900 0600 0000 3329 8300 01 

BIC / SWIFT: POLUPLPRXXX 

Proszę pamiętać, że wszystkie opłaty mają być dokonane przez klub lub agencje uprawnione do 

reprezentowania danego klubu sportowego.  

3.05 Faktury 

Proszę o wzięcie pod uwagę faktu, że organizator – Rzemieślniczy Klub Sportowy Juvenia Kraków – 

może wystawiać faktury tylko w polskich złotych (PLN). Ze względu na różnice kursowe faktury 

wystawiamy po zaksięgowaniu wpłaty na konto organizatora. 

3.06 Dodatkowe możliwości 

Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych noclegów i posiłków na dni poza turniejem Krakow 

Sevens, jak również noclegów i wyżywienia dla dodatkowych osób, podróżujących z drużyną. 

Organizatorzy mogą również pomóc w zorganizowaniu wycieczek i zwiedzania dla drużyn. Aby 

poznać szczegóły oferty prosimy o kontakt z organizatorem pod adresem: info@krakow7s.com .  

mailto:info@krakow7s.com
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4. Anulowanie 

4.01 Anulowanie przez zespół 

Każda decyzja o anulowaniu uczestnictwa w turnieju Krakow Sevens ma zostać przesłana listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres: 

Krakow Sevens 

Juvenia Krakow 

Na Bloniach 7 

30-213 Krakow, Poland 

O dacie wysyłki decyduje pieczęć pocztowa. We wszystkich przypadkach, organizator Krakow Sevens 

nie zwraca wpłaconej zaliczki (500 EUR), ani wpłaconej w całości opłaty wpisowej. 

4.02 Anulowanie przez organizatora lub siłę wyższą  

W sytuacji, kiedy  turniej nie może się odbyć lub jest opóźniony, z przyczyn niezależnych od 

organizatora (siła wyższa) lub faktów, które nie wynikają z rażącego zaniedbania lub oczywistego 

błędu organizatorów, wspomniani organizatorzy Krakow Sevens nie mogą być pociągani do 

odpowiedzialności za szkody poniesione przez drużyny uczestniczące w turnieju. Szkody rozumiane są 

tutaj jako finansowe lub materialne straty, takie jak koszty podróży, zakwaterowania lub inne koszty 

wynikające z przyjazdu na turniej do Krakowa. W takich przypadkach organizator zastrzega sobie 

prawo do zachowania całości lub części opłat wpisowych, jeśli zostały one już pobrane lub zwrócić je 

drużynom zarejestrowanym.  

Jednakowoż, organizatorzy podejmą wszelkie starania w celu pokrycia kosztów, które nie zostały 

jeszcze przekazane stronom trzecim. Organizatorzy Krakow Sevens nie są w żadnej mierze 

odpowiedzialni za jakiegokolwiek rodzaju straty poniesione przez uczestników z powodu konfliktów 

zbrojnych, ataków terrorystycznych, strajków lub innych aktów, których zwalczanie lub zapobieganie 

leży w kompetencjach władz publicznych.  

4.03 Przypadki odmowy wizy 

Decyzja organów konsularnych, o nie wydawaniu wiz w odniesieniu do całości lub części drużyny 

przyjezdnej nie wiąże się ze zwrotem kosztów poniesionych już przez zespół, włącznie z opłatą 

rejestracyjną. 

6. Zasady i procedury 

Organizator pragnie przypomnieć wszystkim uczestnikom, że kierownicy drużyn są odpowiedzialni za 

odpowiednie zachowanie wszystkich członków danego zespołu. Organizatorzy przypominają, że 

drużyny są przede wszystkim zobowiązane do odpowiedniego zachowania w poniższych sytuacjach.  

6.11 W miejscu zamieszkania 

Drużyny są zobowiązane do przeczytania i stosowania się do regulaminu pobytu w miejscu 

zakwaterowania na czas turnieju. Operator danego miejsca zakwaterowania sam egzekwuje punkty 

regulaminu swojego kwaterunku, nie odnoszące się do turnieju Krakow Sevens. W każdym z nich 
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obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00. Szczególnie świadome w tym zakresie muszą 

być osoby, odwiedzające mieszkańców danego kwaterunku. 

6.12 W stołówce 

Drużyny są zobowiązane do przeczytania i stosowania się do regulaminu korzystania z danej stołówki. 

Operator danej stołówki sam egzekwuje punkty swojego regulaminu, nie odnoszące się do turnieju 

Krakow Sevens 

6.13 Wobec organizatorów i wolontariuszy 

Drużyny są zobowiązane do przeczytania i stosowania się do regulaminu Krakow Sevens. 

Organizatorzy zapewniają, że turniej Krakow Sevens organizowany jest w duchu, takich wartości, jak 

braterstwo, szacunek i wymiana doświadczeń, i które to wartości będą przestrzegane bez względu na 

okoliczności. 

 

7. Transport 

7.11 Transport drużyn 

Organizatorzy, w ramach opłaty wpisowej, zapewniają: 

• transportu z lotniska, lub dworca kolejowego do hotelu w dniu przyjazdu 

• transport z hotelu na lotnisko lub dworzec kolejowy w dniu wyjazdu 

• transport z hotelu na drugie boisko i z powrotem w dni turniejowe.  

7.12 Transport na boisko główne 

Boisko główne znajduje się w odległości kilkunastu minut spaceru od miejsca zakwaterowania drużyn 

dlatego w tym przypadku organizator nie zapewnia transportu dla drużyn.  

7.13 Dodatkowy transport 

Istnieje możliwość zamówienia dodatkowego transportu w dni poza turniejem. W tym celu prosimy o 

email na adres info@krakow7s.com. Ceny oraz rodzaj transportu możemy podać na życzenie. 

 

8. Ubezpieczenie 

8.01 Ubezpieczenie organizatora 

Organizatorzy Krakow Sevens gwarantują, że turniej jest ubezpieczony poprzez ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej. Gwarancje na odwołanie lub przerwanie rywalizacji, uszkodzenie ciała 

lub na wypadek śmierci nie są zawarte w zobowiązaniach organizatorów Krakow Sevens, w związku z 

tym organizacja zdecydowanie zaleca wykupienie dodatkowego ubezpieczenia przez uczestników. W 

celu uzyskania wszelkich informacji na ten temat należy kontaktować się z organizatorem, pisząc pod 

adres mailowy info@krakow7s.com. Organizatorzy przypominają, że nie ponoszą odpowiedzialności 

za kradzież lub uszkodzenie mienia i zaleca, aby zespoły nie pozostawiły żadnych cennych 

przedmiotów ani pieniędzy bez opieki podczas turnieju, miejscu zakwaterowania, w szatni czy na 

boiskach, gdzie będzie toczyć się rywalizacja. 

mailto:info@krakow7s.com
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8.02 Odpowiedzialność drużyn 

Odpowiedzialność I ubezpieczenie organizatorów Krakow Sevens nie zastępuje ubezpieczenia, o 

które powinny zadbać drużyny uczestniczące w turnieju we własnym zakresie. W szczególności 

jakichkolwiek szkód spowodowanych w stosunku do innych uczestników, usługodawców lub osób 

trzecich.  

 

9. Ogólne zasady sportowe turnieju Krakow Sevens  

9.01 Ramy prawne 

Turniej odbywa się w oparciu o zasady wprowadzone przez federację World Rugby. Szczegółowe 

zasady rywalizacji zostały opisane w kolejnych paragrafach. Wszystkie mecze rozgrywane są przy 

udziale sędziów z Polski.  

9.02 Zasady uczestnictwa 

Aby wypełnić zasady uczestnictwa, każdy zawodnik musi przed rozpoczęciem zawodów 

zaprezentować:  

- licencję sportową z kraju zamieszkania/pochodzenia z aktualnego sezonu. W przypadku nie 

okazania ważnej licencji, zawodnik musi okazać aktualne, wystawione nie wcześniej niż 18 miesięcy 

wcześniej, zaświadczenie medyczne o zdolności do uprawiania rugby.  

- oficjalny dokument tożsamości. 

9.03 Kontrola osobista przy rejestracji 

Każdy zawodnik jest zobowiązany do udokumentowania swojego wieku oraz tożsamości podczas 

procesu rejestracji przed rozpoczęciem turnieju. Rejestrując się musi okazać dokumenty opisane w 

Artykule 2 tego regulaminu.  

Trenerzy są zobowiązani do wypełnienia formularza drużynowego i następnie sprawdzenie listy 

imiennej wraz z sędzią głównym codziennie przed każdym spotkaniem. Nie przewidziane są żadne 

wyjątki od przepisów dotyczących wieku zawodników, chyba że w przypadku nadzwyczajnej decyzji 

podjętej przez komitet organizacyjny. 

9.04 Kontrola osobista przed meczami 

Przedstawiciele sędziów będą prowadzić kontrolę tożsamości zawodników biorących udział w 

każdym meczu. Każdy zespół musi mieć możliwość udowodnienia wieku swoich zawodników, jeśli 

poprosi o to inna drużyna. Niepowodzenie w przedstawieniu dowodu tożsamości w rozumieniu 

opisanym w Artykule 2. powyżej, będzie skutkować wykluczeniem zawodnika z meczu. 

9.05 Wiek zawodników 

Krakow Sevens to międzynarodowy turniej U19 dla kobiet i mężczyzn. Oznacza to, że tylko zawodnicy 

urodzeni w 2000 roku lub później, otrzymają pozwolenie na grę.  

Zawodnicy, którzy nie ukończyli jeszcze 18. roku życia muszą mieć zgodę rodziców na udział w 

zawodach.  
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9.07 Sędziowie 

Spotkania będą sędziowane przez licencjonowanych sędziów z wielu krajów. W wyjątkowych 

przypadkach, oficjalni sędziowie turnieju mogą być zastąpieni przez sędziów-wolontariuszy, którzy 

otrzymują te same obowiązki w momencie wskazania ich uczestnictwa w danym spotkaniu. 

Organizator może poinformować uczestników o obsadzie sędziowskiej w dowolny sposób. 

9.08 Przypadki wykluczenia, zawieszenia 

Organizator ma prawo nakładać na uczestników sankcje sportowe, z wykluczeniem z turnieju 

włącznie. Zgodnie z Kodeksem Sportowym sankcje te muszą respektować zasadę 

kontradyktoryjności. Sankcje te stanowią uzupełnienie do środków, które mogą być podjęte przez 

władze. 

9.09 Liczba meczów 

W przypadku uczestnictwa kompletu przewidzianych drużyn, każda z męskich drużyn rozegra trzy 

mecze w fazie grupowej i trzy w fazie finałowej. W przypadku pań, rozegrają one trzy mecze w fazie 

grupowej i po dwa w finałowej. Minimalna liczba meczów, które rozegra każdy zespół to 4.  

Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, za remis 1 punkt, a za przegraną 0 punktów. Dwie pierwsze 

drużyny z każdej grupy rozgrywek męskich awansuje do Top 8 (pierwsza ósemka), podczas gdy 

zespoły sklasyfikowane poniżej 2. miejsca w grupie zagrają w Challenge Trophy.  

Dwie najlepsze drużyny żeńskie z każdej grupy zagrają w półfinałach i finałach. Dwie kolejne drużyny z 

każdej grupy zagrają półfinał i finał o miejsce numer 5.  

9.10 Remis w tabeli grupowej 

W przypadku pojawienia się remisu w klasyfikacji generalnej, rozdział miejsc odbędzie się  na 

podstawie wielu różnych kryteriów. W kolejności:  

1/ Wynik bezpośredniego starcia 

2/ Czerwone karki 

3/ Bilans punktów (zdobyte - stracone) 

4/ Zdobyte przyłożenia 

5/ Zdobyte małe punkty 

6/ Los 

9.11 Remis w fazie finałowej 

Podczas fazy finałowej, wszystkie mecze są meczami eliminacyjnymi 

W przypadku remis na koniec regulaminowego czasu gry w fazie finałowej, zostanie rozegrana 

dogrywka o długości 5 minut. Podczas dodatkowego czasu gry, zespół, który pierwszy zdobędzie 

punkty w dowolny sposób zostanie ogłoszony zwycięzcą. Jeśli żadna ze stron nie zdoła zdobyć 

punktów, zwycięzca zostanie ogłoszony na podstawie podanych kryteriów: 

Liczba przyłożeń zdobytych w meczu; 

Liczba czerwonych kartek; 

Miejsce w rankingu obu zespołów po fazie grupowej; 
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Kryteria meczów grupowych będą brane pod uwagę. Jeśli dwie drużyny awansowały z dwóch różnych 

grup, a grupy te składają się z różnej liczby drużyn (np. grupa 3 drużyn i grupa 4 drużyn), nastąpi 

wyrównanie wyników w celu wyprowadzenia tej samej bazy do obliczenia punktów. 

9.12 Długość meczów 

Wszystkie mecze, zarówno w fazie grupowej, jak I finałowej będą trwać 2 x 7 min.  

9.13 Nieobecność drużyny przy rozpoczęciu 

W przypadku nieobecności jednej z drużyn na boisku w chwili rozpoczęcia spotkania, zwycięstwo 

zostanie automatycznie przyznane drużynie obecnej. Zwycięstwo będzie wynosiło 12 punktów do 

zera dla drużyny, która stawiła się na czas. W przypadku nieobecności obydwu drużyn – obydwu 

zostanie zapisana w tabeli przegrana.  

Ukarana drużyna będzie mieć szansę odwołania się decyzji sędziego meczowego, u sędziego 

głównego zawodów.  

9.14 Liczba zawodników 

Każda drużyna może składać się z maksymalnie 12 zawodników. W każdym meczu może wyjść na 

boisko najwyżej pięciu zawodników rezerwowych. Każdy z zawodników musi mieć możliwość 

potwierdzenia swojej tożsamości. Organizator sugeruje, aby zawodnicy występowali z tymi samymi 

numerami koszulek przez cały czas trwania turnieju. 

9.15 Nagrody 

Zwycięzcom w dwóch kategoriach zostanie wręczone trofeum Krakow Sevens oraz złote medale. 

Finaliści - zdobywców drugiego oraz trzeciego miejsca również otrzymają trofea oraz medale.  

Wybrany zostanie również MVP turnieju – najbardziej wszechstronny oraz wyróżniający się zawodnik 

oraz zawodniczka. Oboje otrzymują właściwe swoim osiągnięciom statuetki.  

9.16 Zobowiązania i harmonogram spotkań 

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące terminarza meczów, godzin oraz lokalizacji zostaną 

przekazane przez organizatora do uczestników drogą mailową. Następnie również na stronie 

www.krakow7s.pl oraz w wersji drukowanej. 

Drużyny muszą być obecne przy boisku w strefie spotkań, przynajmniej 20 minut przed pierwszym 

gwizdkiem każdego swojego meczu. Nieobecność zespołu na boisku w momencie rozpoczęcia meczu 

będzie uznana za wycofanie się ze zmagań. Będzie to skutkować przegranym spotkaniem dodatkową 

karą (0 punktów w tabeli lub eliminacja w fazie finałowej). Obecna na murawie drużyna zostanie 

ogłoszona zwycięzcą i zostaną jej przyznane odpowiednie punkty.  

9.17 Opiekunowie 

Każda drużyna otrzyma od Juvenii Kraków opiekuna, który będzie pomagał w komunikacji z 

organizatorami. Ich zadaniem jest również ułatwienie i umilenie pobytu w Krakowie. Ich głównym 

zadaniem jest zaś asystować drużynom przyjezdnym podczas ich pobytu w Krakowie.  

 

http://www.krakow7s.pl/
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10. Roszczenia 

Wszystkie roszczenia winny być wniesione w formie pisemnej. Obiekcje dotyczące kwalifikacji i 

uczestnictwa danego zawodnika w meczach, powinny być zgłaszane przed rozpoczęciem spotkania 

lub przed wejściem danego zawodnika na boisko (z ławki rezerwowych).  

Roszczenia techniczne mają być składane w formie pisemnej, w przerwie pomiędzy meczami, po 

zakończeniu postępowania spornego i przed powrotem do gry. Komisja dyscyplinarna oceni sprawy 

sądowe, które zostaną jej zgłoszone. Komisja będzie miała możliwość ocenić zgłoszenie i podjąć 

decyzję o ewentualnym odłożeniu danego spotkania. 

10.01 Sportsman 

Wszystkie decyzje odnoszące się do części sportowej wydarzenia, są częścią odpowiedzialności 

komisji dyscyplinarnej. Decyzje konkretnych komisji dyscyplinarnych są suwerenne. Stwierdzono 

również, że decyzje te nie mogą być przedmiotem sporów pieniężnych. 

10.02 Inne roszczenia 

Roszczenia oparte na wszystkich świadczeniach nie związanych ze sportem należy kierować do 

organizatorów Krakow Sevens. 

10.03 Klauzula mediacji 

W przypadku sporu strony zgadzają się, że przed podjęciem jakichkolwiek kroków prawnych, 

spróbują rozwiązać spór polubownie. W przypadku niepowodzenia polubownego rozwiązania, wezwą 

oni mediatora zawodowego, który spowoduje zawieszenie jakichkolwiek akcji będących w ich 

dyspozycji. Koszty interwencji są podzielone przez 50% dla każdej ze stron. Strony zobowiązują się 

przeprowadzić indywidualną rozmowę i przynajmniej jedno spotkanie z mediatorem w celu 

zakończenia ich sporu. 

11. Prawa do wizerunku  

Akceptacja ogólnych warunków regulaminu przez kluby i zawodników oznacza również zgodę na 

wykorzystanie i powielanie wizerunku zawodników i członków sztabu na zdjęciach i filmach wideo 

tworzonych na potrzeby reportażu turnieju oraz jego promocji. Klub i gracze uczestniczącej w 

turnieju drużyny, upoważniają Krakow Sevens do publikacji zdjęć i ujęć wideo wykonanych w związku 

z wydarzeniem. Obrazy mogą być wykorzystywane bezpośrednio we wszystkich formach i mediach 

znanych i nieznanych do tej pory, bez ograniczenia czasu trwania (prasa, telewizja, internet, media 

społecznościowe) w ramach promocji Krakow Sevens. Każda drużyna uczestnicząca w turnieju 

potwierdza, że jest całkowicie świadoma swoich praw i faktu, że nie będzie uprawniona do żadnego 

wynagrodzenia za korzystanie z praw do wizerunku jej i zawodników, o których mowa w niniejszym 

ustępie. 

Ponadto akceptacja Regulaminu Turnieju Krakow Sevens 2019 przez kluby i zawodników oznacza 

zgodę na rozpowszechnianie na stronie internetowej oraz Facebooku, wizerunku oraz innych 

informacji na temat zawodników uczestniczących w zmaganiach. 

12. Postanowienie końcowe 
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Wszystkie punkty nie ujęte w niniejszym regulaminie przysługują interpretacji organizatora Turnieju 

Kraków Sevens.  


