
Summer Arena Remondis LOTTO 3x3 QUEST 

Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 Gliwice 

2022 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

§ 1 

Organizatorzy: 

Arena Operator, Polski Związek Koszykówki 

 

§ 2 

Miejsce i godzina rozegrania turnieju: 

Turniej odbędzie się w sobotę – 30 lipca, start od godz. 11.00. 

W zależności od warunków atmosferycznych turniej zostanie rozegrany: 

1. Na Placu Głównym „Betonowa Dżungla” Areny Gliwice, przy ulicy Akademickiej 50 w 

Gliwicach  

2. W Małej Arenie przy ulicy Akademickiej 50 w Gliwicach 

 

§ 3 

Nagrody pieniężne - kategoriach Open M: 

1. miejsce – 2000 zł (dwa tysiące złotych 00/100) 

Nagrody pieniężne - kategoriach Open K: 

1. miejsce – 1000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) 

 

W przypadku mniej niż 3 drużyn w danej kategorii nagroda nie będzie wypłacana. 

Wszyscy zawodnicy reprezentujący drużyny, które zajmą miejsca 2 i 3, otrzymają nagrody rzeczowe. 

Król strzelców oraz MVP turnieju otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy zawodnicy biorący udział w 

turnieju otrzymają pakiety upominkowe. 

 

§ 4 

Informacje organizacyjne: 

1. Weryfikacja drużyn rozpocznie się w miejscu rozgrywania turnieju – 30 lipca 2022 r. od godz. 9.00 i 

trwać będzie do godz. 10.30. 



2. Wpisowe za udział w turnieju wynosi 150,00 zł (sto złotych 00/100), płatne gotówką w trakcie 

weryfikacji drużyn w dniu turnieju lub przelewem na konto bankowe do 28 lipca 2022 r. W tytule 

przelewu należy wpisać nazwę drużyny.  

Numer konta bankowego: Arena Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

PL 27 1050 1298 1000 0090 3148 8068.  

W przypadku wycofania się zespołu z turnieju wpisowe nie będzie zwracane i zasili budżet kosztów 

administracyjnych przedsięwzięcia. 

3. Zawodnicy, trenerzy, opiekunowie oraz osoby towarzyszące zobowiązani są przestrzegać 

regulaminu turnieju, w tym regulaminu korzystania z obiektu na którym rozgrywane będą mecze. 

4. Zawodnicy, trenerzy, opiekunowie oraz osoby towarzyszące ponoszą odpowiedzialność za szkody 

materialne powstałe z ich winy, a także z winy ich kibiców podczas trwania rozgrywek w obiektach, w 

których prowadzone są mecze. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy. 

6. Organizatorzy zapewniają obsługę medyczną podczas trwania turnieju. 

7. Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników biorących udział w turnieju. 

8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody zdrowotne. 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów 

audiowizualnych, zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, 

nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych. 

10. Bieżące informacje, terminarz, harmonogram spotkań, wyniki, zdjęcia, skróty wideo dostępne 

będą na stronach internetowych: play.fiba3x3.com oraz na profilu fb Summer Arena 

11. Profesjonalną obsługę muzyczną zapewnią DJ oraz spiker. 

12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Załączniku decyzje podejmują Organizatorzy. 

18. Dane kontaktowe Organizatora: Ewa Hirsch, email: ehirsch@arenagliwice.com 

 

 


