
 
 

 

Regulamin przyznawania „Dzikiej Karty” na turnieje z cyklu Plaża Open 2018 w 

ramach eliminacji mistrzostw Polski 

 

1. Dziką kartę może otrzymać drużyna, której zawodnik/zawodnicy w bieżącym sezonie 

nie mieli jeszcze przyznanej. 

2. Zgodnie z wytycznymi Wydziału Siatkówki Plażowej PZPS, „Dzika Karta” może być 

przyznana danemu zawodnikowi/zespołowi tylko jeden raz w sezonie. 

3. Drużyna, która otrzymała „Dziką Kartę” na dany turniej będzie mieć zapewniony udział 

w Turnieju Głównym (Main Draw) z numerem R5. 

4. Drużyna, która otrzyma „Dziką Kartę” a nie pojawi się na Turnieju Głównym, nie będzie 

mieć możliwości ubiegania się o „Dziką Kartę” w kolejnych turniejach. 

5. Wnioski o przyznanie „Dzikiej Karty” przyjmowane są do następujących dni: 

 

a) 29.06 - 01.07 – Dąbrowa Górnicza 

Termin przyjmowania wniosków: 25.06.2018 r. godz. 14.00 

b) 06 - 08.07 – Rybnik 

Termin przyjmowania wniosków: 06.07.2018 r. godz. 14.00 

c) 11 - 13.07 – Łódź 

Termin przyjmowania wniosków: 07.07.2018 r. godz. 14.00 

d) 20 - 22.07 – Zamość 

Termin przyjmowania wniosków: 16.07.2018 r. godz. 14.00 

e) 27 - 29.07 – Białystok 

Termin przyjmowania wniosków: 23.07.2018 r. godz. 14.00 

 

 

 

 



 

 

6. Rozpatrywane będą wnioski wyłącznie w pełni uzupełnione i prawidłowo podpisane. 

Wniosek należy wydrukować, wypisać, a następnie zeskanować/sfotografować i przesłać 

na adres: piotr.bak@bdbevent.pl, w tytule wiadomości wpisując : „Dzika Karta + nazwa 

miejscowości”. 

7. Przedstawiciele Organizatora Plaża Open 2018 (min. dwie osoby) podczas 

rozpatrywania wniosków, będą zwracać szczególną uwagę na uzasadnienie ubiegania się 

o „Dziką Kartę”, a także na sukcesy członków drużyny. 

8. Informacje o przyznaniu „Dzikiej Karty” na dany turniej będzie podana przez 

Organizatora w dniu zamknięcia systemu zgłoszeń (3 dni przed turniejem) na oficjalnej 

stronie internetowej projektu Plaża Open 2018: www.plazaopen.pl oraz na portalu 

społecznościowym Facebook: www.facebook.pl/PlazaOpen. Dodatkowo Organizator 

poinformuje drogą telefoniczną bądź elektroniczną drużynę, której przyznał „Dziką Kartę”. 

9. Wszelkie sporne kwestie będą rozstrzygane przez Organizatora projektu Plaża Open 

2018. 

10. Niniejszy regulamin przyznawania „Dzikiej Karty” może być uzupełniony w każdej 

chwili o sporne kwestie. 

11. Decyzje podjęte przez Organizatora projektu Plaża Open 2018 są ostateczne. 

12. Więcej informacji dotyczących przyznawania „Dzikiej Karty” na turnieje z cyklu Plaża 

Open 2018 w ramach eliminacji Mistrzostw Polski można uzyskać drogą elektroniczną: 

piotr.bak@bdbevent.pl 


