
 

 

 

 

 

 

Komunikat SZS „Dolny Śląsk”  
V TURNIEJ ORLIKA o Puchar Premiera Donalda Tuska  

-eliminacje gminne 
 
Szkolny Związek Sportowy „ Dolny Śląsk „ we Wrocławiu zawiadamia, że do V Turnieju Orlika   o Puchar 
Premiera Donalda Tuska zgłosiło się 115 Orlików z terenu województwa dolnośląskiego. Na obiektach 
tych zostanie rozegranych : 

1. W kategorii chłopców 12-13 lat – 478 drużyn – 100 turniejów gminnych oraz 24 turnieje 
wojewódzkich rozgrywanych w I rundzie i 4 turnieje w II rundzie 

2. W kategorii chłopców 10–11 lat – 479 drużyny, 100 turniejów gminnych oraz 24 turnieje 
wojewódzkich w I rundzie i 4 turnieje w II rundzie  

3. W kategorii dziewcząt 12-13 lat – 268 drużyny – 63 turnieje gminne oraz 12 turniejów 
wojewódzkich w I rundzie i 4 turnieje w II rundzie  

4. W kategorii dziewcząt 10-11 lat – 225 drużyn - 52 turniejów gminnych oraz 12 turniejów 
wojewódzkich w I rundzie i 4 turnieje w II rundzie  

 
Obowiązki gospodarzy turniejów gminnych : 

 Organizatorami rozgrywek w eliminacjach gminnych są animatorzy pracujący na Orlikach, które 
zostały zakwalifikowane do Turnieju Orlika. 

 Zachęcamy do przygotowania atrakcyjnego scenariusza turniejów na Orlikach. Warto zwrócić się 
o patronat do lokalnych władz samorządowych, warto zaprosić do kibicowania rodziców a także 
poinformować o turniejach lokalne media. 

 W  Turnieju Orlika ważne jest, kto wygra i kto zdobędzie nagrody – jednak najważniejsze jest, 
żeby udział w turnieju był dla wszystkich uczestników wielką sportową przygodą i dobrą zabawą. 

 Ważne! Następnego dnia po zakończeniu swoich turniejów eliminacyjnych animatorzy 
powinni wypełnić  komunikat końcowy w formie elektronicznej na stronie 
www.turniejorlika.pl. Następnie, w terminie 7 dni, należy przesyłać  do SZS „ Dolny Śląsk „ – 
50-529 Wrocław, ul. Borowska 1-3 wydrukowane sprawozdanie (koniecznie z Waszym 
podpisem). Jeżeli będziecie mieli zdjęcia i ciekawostki z Waszego turnieju przyślijcie je do nas - 
zaprezentujemy na naszej stronie facebookowej.  Zdjęcia prosimy przesyłać na adres: 
szs.info@wp.pl  

Finansowanie turniejów gminnych 
 

 gospodarz turnieju gminnego otrzyma dofinansowanie do jego organizacji w kwocie 190 zł brutto na 
każdą zorganizowaną kategorię 

 kwota dofinansowania może być przeznaczona na: 
- 50 zł dla sędziego turnieju wypłacone na podstawie delegacji  Szkolnego Związku Sportowego ( 
druk w załączeniu ) 
- 50 zł dla pielęgniarki, lekarza bądź ratownika medycznego na podstawie rachunku wystawionego 
na SZS „ Dolny Śląsk „ we Wrocławiu lub na podstawie umowy – zlecenia        ( druk w załączeniu ) 
- 90 zł  dla organizatora turnieju na podstawie umowy – zlecenia (druk w załączeniu) 
 

Przypominamy, że w/w kwoty są kwotami brutto i zostaną z nich potrącone należne odliczenia. 
  

 umowa zlecenia składa się z 2 stron : pierwsza – druk umowa - zlecenie , druga – rachunek  
 jest możliwe rozliczenie na jednym druku umowy zlecenia dla organizatora rozliczenie nie więcej niż 

dwóch turniejów, a w przypadku opieki medycznej i sędziów nie więcej niż 4 turniejów z tym, że 
prosimy o dokładne wpisanie dat i kategorii wiekowych.  

http://www.turniejorlika.pl/
mailto:szs.info@wp.pl


 Podajemy poniżej kwoty netto za wykonane usługi przy założeniu, że osoby je wykonujące są 
osobami pracującymi i zarabiającymi powyżej 1680 zł brutto w podstawowym miejscu pracy. W 
przypadku osób zarabiających mniej, bezrobotnych, emerytów i rencistów kwoty są inne i będą 
wyliczone przez księgowość SZS. Podajemy kwoty netto dla tych animatorów, którzy z własnych 
funduszy rozliczać się będą z sędziami i służbą zdrowia. 

Organizator 1 turniej 2 turnieje 3 turnieje 4 turnieje 

Opieka medyczna     

Sędziowie     

 
 rozliczenie w/w kwoty zostanie dokonane po otrzymaniu od organizatora następujących 

dokumentów: 
- wypełnionych właściwie druków finansowych – umów zleceń, delegacji bądź rachunków 
- sprawozdania z turnieju zgodnego ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej turnieju         
prosimy organizatorów o bezpośrednie rozliczanie się zaraz po turnieju  w siedzibie SZS   „ Dolny 
Śląsk „ we Wrocławiu. – unikniecie wtedy ew. kłopotów związanych ze złym wypełnieniem druków 
finansowych i innych 

 istnieje możliwość rozliczenia się po przesłaniu w/w dokumentów pocztą, z tym, że prosimy wtedy o 
bardzo dokładne druków umów zleceń, zwłaszcza wypełnienie części rachunku – oświadczenie 
dotyczące zatrudnienia i nie wypełnianie kwot odliczeń i kwoty netto (dokona tego pracownik SZS) 
oraz o podanie konta bankowego na które ma zostać przelana kwota dofinansowania. Jeżeli 
chcecie, żeby wynagrodzenie przelane zostało na konta Wasze, opieki medycznej i sędziego prosimy 
o wpisanie numerów kont na drukach umów bądź delegacji. Jeżeli sami rozliczycie się ze 
współorganizatorami turnieju z własnych funduszy prosimy o przesłanie dodatkowego druku ( w 
załączeniu z prośbą o przelanie całej kwoty za turniej na Wasze konto.  Druki i sprawozdanie 
przesyłamy  pocztą na adres : Szkolny Związek Sportowy „ Dolny Śląsk „ , 50-529 Wrocław, ul. 
Borowska 1-3 
 

 więcej informacji o turnieju na stronie www.turniejorlika.pl 
 do komunikatu załączamy wzory umów i delegacji sędziowskiej 
 wzór sprawozdania końcowego turnieju, karta zgłoszenia drużyny oświadczenie  rodziców i 

oświadczenie opiekuna na stronie internetowej turnieju 
 
Drużyny awansujące dalej zabierają na następne eliminacje : 
1. Oświadczenia rodziców o zgodzie na udział w turnieju i wykorzystanie wizerunku. 
2. Zaświadczenia lekarskie (lub inne) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju + o 

ubezpieczeniu. Dokumentacja drużyny (lista startowa, oświadczenie opiekuna, oświadczenia 
rodziców, poświadczenie badań, oświadczenie o ubezpieczeniu) wędruje wraz z drużyną awansującą 
na wszystkie kolejne szczeble rozgrywek. 
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