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Szanowni Państwo, 

Gospodarze turniejów, 

 

Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” jako realizator projektu pn: „Wielkopolski Turniej 

Orlika” serdecznie wita wszystkich, którzy w tym roku postanowili do nas dołączyć. Bardzo się 

cieszymy, że jesteście z nami. Jesteśmy dumni, że wspólnie będziemy mogli realizować spójną misję, 

którą jest upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży. 

To już X edycja turnieju!! W tym roku poza tradycyjnymi rozgrywkami dołączamy pilotażowo 

rozgrywki w piłkę nożną dziewcząt! 

 

W związku ze startem turnieju mamy dla Was kilka informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji 

zadania. 

 

ROZGRYWKI 

Organizatorem turnieju jest Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA”. Podczas rund 

eliminacyjnych bezpośrednimi organizatorami są gospodarze obiektów. Biuro Organizatora wspiera, 

koordynuje i finansuje eliminacje. Główna ścieżka koordynacyjna opiera się o stronę internetową  

www.orlik-cup.pl. 

Wielkopolski Turniej Orlika przeznaczony jest tylko dla drużyn szkolnych, rozgrywany będzie w 

następujących kategoriach: 

 

-turniej piłkarski dedykowany dla chłopców- dla uczniów w roczniku 2006 i młodsze 

(dopuszczony udział  dziewcząt w drużynach chłopięcych) 

-turniej piłkarski dedykowany dla dziewcząt- dla uczennic w roczniku 2006 i młodsze  

 (nie jest dopuszczony udział chłopców) 

-turniej koszykówki 3x3 dziewcząt - dla uczennic w roczniku 2003 do 2005 

-turniej koszykówki 3x3 chłopców- dla uczniów w roczniku 2003 do 2005 

 

TERMINARZ TURNIEJU PIŁKARSKIEGO (dedykowany dla chłopców) 

 Runda gminna   26.03 - 19.04.2019r. 

 Runda powiatowa   12.04 - 10.05.2019r. 

 Runda rejonowa     13.05- 24.05.2019r. 

 Finał wojewódzki      7 czerwca - zaplanowany na obiektach OSIR w Wągrowcu 

 

TERMINARZ TURNIEJU PIŁKARSKIEGO (dedykowany dla dziewcząt) 

 

 Runda eliminacyjna    12.04- 10.05.2019r. 

 Finał wojewódzki         7 czerwca - zaplanowany na obiektach OSIR w Wągrowcu 

 

 

http://www.orlik-cup.pl/
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TERMINARZ TURNIEJU KOSZYKÓWKI 3x3 

 Runda eliminacyjna    09.04 - 24.04.2019r. 

 Runda strefowa            26.04 - 17.05.2019r. 

 Finał wojewódzki        7 czerwca - zaplanowany na obiektach OSIR w Wągrowcu 

Szczegółowe informacje dotyczące rozgrywek znajdują się w załączonym Regulaminie Ogólnym. 

DRUŻYNY 

Drużyny szkolne zgłaszają się za pomocą formularza elektronicznego umieszczonego na stronie 

internetowej www.orlik-cup.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Formularz będzie aktywny: 

-dla piłki nożnej: 01.03.2019-22.03.2019r. 

-dla koszykówki 3x3: 01.03.2019-05.04.2019r. 

 

Wykaz orlików, na których będą rozgrywane eliminacje  oraz tabele dla poszczególnych rozgrywek 

będą dostępne na stronie internetowej.  

 

Prosimy monitorować na bieżąco, na stronie internetowej ile zespołów zgłosiło się na obiekt. Biuro SZS 

„WIELKOPOLSKA” nie będzie powiadamiać mailowo lub telefonicznie o liczbie startujących zespołów. 

W miarę możliwości zachęcamy do informowania szkół o możliwości zgłaszania udziału w turnieju. 

 

 

WERYFIKACJA DRUŻYN 

Drużyny przed rozpoczęciem turnieju muszą zostać odpowiednio zweryfikowane przez organizatora 

turnieju, tzn. muszą posiadać na każdym etapie turnieju: 

 listę zgłoszeniową (zawierającą podpisy uczestników i pieczątkę dyrektora szkoły  

i podpis opiekuna drużyny)  

 ważną legitymację szkolną lub w wyjątkowych przypadkach, inny dokument potwierdzający 

tożsamość zawodnika i datę urodzenia. 

Każda drużyna musi mieć jednego opiekuna, który odpowiada za zawodników podczas całego turnieju. 

Opiekun zobowiązany jest do zebrania legitymacji swoich zawodników i przedstawienia ich 

organizatorowi, łącznie (w razie potrzeby) z weryfikacją bezpośrednią (legitymacja – zawodnik). 

Dokumenty dla opiekuna również są dostępne na stronie internetowej www.orlik-cup.pl w zakładce 

informacje dla opiekuna. 

 

http://www.orlik-cup.pl/
http://www.orlik-cup.pl/
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ROZLICZENIE TURNIEJU: 

Aby turniej mógł zostać rozliczony muszą w nim uczestniczyć minimum 4 drużyny. 

 

Dofinansowanie: 

- W ramach turniejów rundy eliminacyjnej i powiatowej dla piłki nożnej chłopców oraz rundy 

eliminacyjnej piłki nożnej dziewczynek przewidujemy, na każdy turniej 360zł brutto z czego należy 

przeznaczyć: 

 na obsługę medyczną – 100zł brutto 

 na obsługę sędziowską – 120zł brutto 

 na obsługę techniczną (koordynatora turnieju, bezpośredniego organizatora)- 140zł brutto. 

             Podczas rundy powiatowej patronat honorowy mogą objąć Starostowie oraz samorząd lokalny. 

 

-W ramach rundy eliminacyjnej dla koszykówki 3x3 przewidujemy na każdy turniej 480zł brutto z 

czego należy przeznaczyć:           

 na obsługę sędziowską – 120zł brutto x 2  

 na obsługę medyczną – 100zł brutto 

 na obsługę techniczną (koordynatora turnieju, bezpośredniego organizatora)- 140zł brutto 

Runda eliminacyjna w koszykówkę 3x3 powinna być rozgrywana w ramach jednego turnieju 

równocześnie dla dziewcząt i chłopców, co generuje potrzebę zatrudnienia dwóch sędziów. 

 

Podczas  X edycji Wielkopolskiego Turnieju Orlika jednym z naszych celów jest rozegranie dużych 

turniejów w ramach finałów rejonowych. W miarę możliwości dążyć będziemy do rozgrywania 

finałów w ramach obu dyscyplin podczas jednego turnieju.  Daje nam to możliwość stworzenia 

ciekawego wydarzenia sportowego mającego na celu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży 

oraz lepszą promocję turnieju w mediach lokalnych. 

Koszty związane z organizacją oraz wyżywieniem finałów rejonowych będą ustalane indywidualnie 

z organizatorami na wyznaczonych obiektach. 

 

Przypominamy, że nie można przerzucać środków między poszczególnymi kosztami, umowy muszą 

być dokładnie na takie kwoty jak podane powyżej.  

Animator musi mieć umowy na trzy (cztery, w przypadku koszykówki 3x3) różne osoby, jedna osoba 

nie może pełnić więcej niż jednej funkcji na zawodach.  
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Osoby biorące udział w turnieju w charakterze obsługi medycznej, technicznej lub sędziowskiej, w 

ramach działalności gospodarczej, rozliczają się na podstawie faktury. Dodatkowo sędziowie mogą być 

rozliczani na podstawie delegacji sędziowskiej. 

Prosimy także nie zatrudniać osób bezrobotnych i emerytów. Jest to bardzo ważne, ponieważ wiąże się 

to z dodatkowymi kosztami – opłaceniem składek (w przypadku otrzymywania dotacji nie ma 

późniejszej możliwości ich rozliczenia). 

 

Poniżej przedstawione zostały tabelki podatkowe, które ułatwią rozliczenie umowy: 

 

UMOWY ZLECENIE      

     

   

  DELEGACJE SĘDZIOWSKIE  

 

 

 

 

UMOWA ZLECENIE NA STUDENTÓW    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady rozliczenia turnieju: 

1. Sprawozdanie merytoryczne : 

należy przesłać drogą elektroniczną na adres orlik-cup@wp.pl, następnego dnia po 

zakończeniu turnieju. Prosimy również o przesyłanie zdjęć w wersji elektronicznej. 

2. Rozliczenie finansowe: 

przesłane pocztą tradycyjną niezwłocznie po zakończeniu turnieju, rozliczenie to musi 

zawierać: 

-sprawozdanie końcowe, opisujące w sposób należyty przebieg mini turnieju, 

-wszystkie listy zgłoszeniowe, 

Brutto zł 
100,00 120,00 140,00  

 podatek 18% 18,00 22,00 25,00 
ub. zdrowotne 

9% 
9,00 10,80 12,60 

do wypłaty 73,00 87,20 102,40 
Brutto zł 120,00 

Koszty 

uzyskania 
24,00 

netto 96,00 

Podatek 18% 17,00 

do wypłaty 103,00 Brutto zł 
100,00 120,00 140,00  

podatek 18% 18,00 22,00 25,00 
ub. zdrowotne 

9% 
- - - 

do wypłaty 82,00 98,00 115,00 

mailto:szs.wielkopolska@wp.pl
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-zestawienie kosztów wraz z pozostałymi dokumentami rozliczeniowymi tj. umowy zlecenie, 

delegacje sędziowskie, faktury, 

 

Prosimy o dokładne i czytelne wypełnianie dokumentów. Rozliczane będą tylko turnieje zawierające 

kompletną dokumentację (patrz powyżej). Dokumentację rozliczeniową proszę wysłać na adres:  

Biuro: Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” 

ul. Starołęcka 36, 61-361 Poznań. 

 

z dopiskiem „WTO 2019” 

 

NAGRODY: 

Na pierwszym etapie eliminacyjnym drużyny otrzymują dyplomy. Pozostałe etapy zgodnie  

z regulaminem.  

W związku z tym bardzo prosimy o podanie najdogodniejszego adresu wysyłki.  

W innym przypadku nagrody będą wysyłane na adres Orlika.  

Prosimy również o podanie wielkości koszulki dla organizatora Turnieju. 

 

REASUMUJĄC, UPRZEJMIE PROSIMY: 

 

 O ustalenie daty turnieju eliminacyjnego i kontakt z koordynatorem turnieju sms na nr 

tel. 518 724 728 lub mailem na adres orlik-cup@wp.pl  

 O przesłanie mailem dokładnego adresu do wysyłki nagród i koszulki 

 W miarę możliwości o informowanie szkół, o planowanych rozgrywkach w ramach 

turnieju 

 

 

Ze sportowym pozdrowieniem, 

SZS „WIELKOPOLSKA” 

 

 

Kontakt: 

Joanna Drygała tel. 518 724 728 

e-mail:  

orlik-cup@wp.pl;  

szswielkopolska.joannad@wp.pl 

 

Biuro SZS „WIELKOPOLSKA” 
ul. Starołęcka 36, 61-361 Poznań 

 

mailto:orlik-cup@wp.pl
mailto:orlik-cup@wp.pl
mailto:szswielkopolska.joannad@wp.pl

