
Bielański Turniej Mikołajkowy 
taekwondo 2021 

Organizator: KS Tebek  
Data: 11.12.2021	(sobota)	
Miejsce zawodów: AZS AWF Warszawa, Marymoncka 34	
 
1. Warunki uczestnictwa:  

• bielańskie kluby taekwondo olimpijskiego 
• dzieci – zawodnicy za zgodą opiekunów prawnych  

 
2. Kategorie i konkurencje:  

• Grupa 1 dzieci 5-7 lat (2014-2016) 
• Grupa 2 żaki 8-9 lat (2012-2013) 
• Grupa 3 młodzicy 10-11 lat (2010-2011) 

 
1. Tor przeszkód na czas 
2. kopnięcia na czas w zadanej formie 
3. kopnięcia i wymachy  
4. czas reakcji 
5. kopnięcia dosiężne 
6. inne w zależności od liczby uczestników 
 
3. Program zawodów:  
09:00 – 09.15 rejestracja w kategorii dzieci (5-7 lat)  
09:30 – 11:00 zawody dzieci 
11:00 – 11:15 rejestracja w kategorii żaków i młodzików (8-11 lat i 10-11 lat) 
11:30 – 13:00 zawody żaków i młodzików 
Po	turnieju	mikołajkowym	odbędzie	się	dla	żaków	i	młodzików	początkujących	turniej	
Grand	Prix	w	konkurencji	walki		
 
4. Informacja dodatkowe: 

• Zawodnicy otrzymują dyplomy i medal pamiątkowy – mikołajkowy, słodycze 
• Zgłoszenie osób	przez	formularz	https://forms.gle/YAkParzBxbnkZvPM6	 

Kluby mają obowiązek ubezpieczyć zawodników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
nieszczęśliwe wypadki i konsekwencje wynikające z braku powyższego ubezpieczenia. 
Organizator ma prawo do zmiany podanych kategorii w zależności od faktycznych zgłoszeń. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 



OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z COVID-19  

Imię i Nazwisko:       

 

 

W związku ze stanem epidemii – COVID – 19 oświadczam, że w ostatnich 14 dniach (skreślić 
niepotrzebną odpowiedź) :  

1. Przebywałem poza granicami polski       TAK NIE 

2. Miałem kontakt z osobami, które wróciły zza zagranicy.     TAK NIE 

3. Miałem kontakt z osobami na kwarantannie.       TAK NIE 

4. Miałem kontakt z osobami chorymi na COVID-19.      TAK NIE 

5. Miałem objawy takie jak: gorączka powyżej 37 Co, kaszel,      

utratę węchu lub smaku, zapalenie spojówek lub trudności z oddychaniem.   TAK NIE 

6. Czy były przyjmowane leki? Jeżeli tak to jakie:     TAK NIE 

 

Oświadczam, że podane przeze mnie nieprawdziwych danych w zakresie ww. wskazanych lub zatajenie 
danych o moim stanie zdrowia w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, może spowodować 
zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej. Jestem w pełni świadomy/-a 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 paragraf 6 ustawy z 
dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks Karny. Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są kompletne i 
zgodne z prawdą.  

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Data i czytelny podpis (w wypadku osób nieletnich podpis opiekunów prawnych) 

 


