Regulamin Projektu
skierowanego do uczniów Szkół Podstawowych z Włocławka,
powiatu włocławskiego i innych miejscowości z całej Polski
„Anwil Basketball Challenge”

PREAMBUŁA
Głównym celem projektu „Anwil Basketball Challenge” jest popularyzacja koszykówki wśród uczniów i
nauczycieli szkół podstawowych z Włocławka, powiatu włocławskiego i innych miejscowości w Polsce.
Projekt ponadto ma na celu aktywizację uczniów szkół podstawowych, a także ich opiekunów, a
poprzez nawiązanie współpracy dydaktycznej i warsztatowej między trenerami drużyny Anwilu
Włocławek, a trenerami koszykówki w szkołach, podniesienie umiejętności pedagogów w zakresie
kształcenia z dziedziny koszykówki.
§1 ORGANIZATOR
1. Organizatorem Projektu pod nazwą „Anwil Basketball Challenge” jest Klub Koszykówki Włocławek
S.A. z siedzibą we Włocławku przy ul. Chopina 8.
2. Sponsorem Głównym Projektu jest firma ANWIL S.A.
§2 CELE PROJEKTU
1. Popularyzacja koszykówki wśród dzieci i młodzieży z Włocławka i okolic oraz pozostałych
miejscowości w Polsce. Poprzez udział w Projekcie uczestnicy: uczniowie, ale także i nauczyciele
mają możliwość poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie gry w koszykówkę, a także
aktywnie spędzić czas w okresie pierwszego półrocza roku szkolnego 2021/2022 – okresu nauki i
przygotowań, a także w lutym 2022 roku, kiedy to rozegrany zostanie turniej finałowy, wieńczący
całość Projektu.
2. Popularyzacja aktywnego trybu życia poprzez treningi fizyczne i zdrowe odżywienie.
§3 UCZESTNICTWO W PROJEKCIE
1. Zaproszenia do udziału w projekcie rozesłane zostają do wybranych szkół podstawowych z
Włocławka, powiatu włocławskiego oraz pozostałych części Polski, biorących udział w Projekcie
sponsora strategicznego firmy ANWIL S.A. pod nazwą CANWIL Tour 2021.
2. Zainteresowane szkoły zgłaszające się do projektu zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym
Regulaminem oraz przesłanie zgłoszenia do 21 września 2021 r. na adres
m.falkowski@kkwloclawek.pl wraz z podaniem danych kontaktowych do opiekuna lub trenera
szkolnej drużyny koszykówki, który będzie osobą do kontaktu dla organizatorów.
3. Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie przynajmniej 6 szkół z Włocławka lub/i powiatu
włocławskiego oraz 10 szkół z pozostałych części Polski, zgodnie wymaganiami stawianymi przez
CANWIL Tour 2021.
4. Uczestnictwo szkół w projekcie „Anwil Basketball Challenge” ma charakter dobrowolny, aczkolwiek
zakwalifikowana do projektu szkoła zobligowana jest zgłosić reprezentację chłopców z klas IV-VI,
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nie starszych niż urodzonych w 2009 r., do turnieju finałowego, o którym mowa w §3 tego
regulaminu.
Do 30 września Klub Koszykówki Włocławek S.A. na swojej stronie internetowej
www.kkwloclawek.pl ogłosi pełną listę zakwalifikowanych do Projektu szkół.
W okresie od momentu ogłoszenia zakwalifikowanych do projektu szkół tj. od 1 października 2021
r. do 31 stycznia 2022 r. Klub Koszykówki Włocławek będzie prowadził dla uczestników projektu
pokazowe treningi z udziałem koszykarzy Anwilu Włocławek, a także warsztaty trenerskie dla
opiekunów drużyn.
Zakwalifikowane do projektu szkoły będą mogły uczestniczyć także w charakterze widzów w
treningach oraz meczach drużyny Anwilu Włocławek, celem podniesienia ich wiedzy i umiejętności
z zakresu koszykówki, jeśli sytuacja pandemiczna na to pozwoli.
Koordynatorem Projektu jest Michał Fałkowski, media manager Klubu Koszykówki Włocławek S.A.
Koordynatorem projektu w zakresie szkolenia młodzieży z koszykówki jest Grzegorz Kożan,
asystent trenera Anwilu Włocławek, z którym to opiekunowie drużyn zakwalifikowanych do
projektu będą miały możliwość prowadzenia otwartych konsultacji.

§ 4 SYSTEM ROZGRYWEK TURNIEJU FINAŁOWEGO
1. Turniej finałowy dla uczestników projektu odbędzie się między 21 a 28 lutego 2022 r., w zależności
od czynników obiektywnych, jak dostępność hali, możliwości logistyczne przyjazdu uczestników,
liczba uczestników itp.
2. Do 31 stycznia 2022 r. szkoły zakwalifikowane do projektu prześlą Organizatorowi Projektu składy
swoich reprezentacji szkolnych, które wezmą udział w turnieju finałowym Projektu „ANWIL
Basketball Challenge”. Uczniowie oraz opiekunowie wraz z listą zgłoszeniową zobowiązani są
dostarczyć do Organizatora wszelkie niezbędne zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym
wizerunku) wszystkich uczestników projektu. W przypadku uczniów zgodę taką muszą wyrazić
rodzice lub opiekunowie prawni. Brak otrzymania stosownych zgód będzie oznaczał brak
możliwości wystąpienia drużyny w turnieju finałowym.
3. Uczniowie zgłoszeni przez swoje szkoły do udziału w turnieju finałowym nie mogą być starsi, niż
urodzeni w 2009 r.
4. Reprezentacja szkoły powinna składać się maksymalnie z 12 zawodników w całym turnieju.
5. W turnieju finałowym jedną szkołę może reprezentować tylko jedna drużyna chłopców.
6. Uczestnicy turnieju finałowego muszą posiadać ważną legitymację szkolną, którą opiekun drużyn
przedłoży Organizatorowi w dniu rozgrywania meczów.
7. Uczestnicy turnieju finałowego muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
przez swoje szkoły.
8. Wszystkie mecze turnieju finałowego zostaną rozegrane w Hali Mistrzów we Włocławku.
9. Drużyny uczestniczące w turnieju zostaną rozlosowane podczas oficjalnego losowania, które
odbędzie się w siedzibie Klubu Koszykówki Włocławek S.A. w tzw. drabinkę pucharową.
10. Każdy uczestnik ma zagwarantowany jeden mecz w ramach turnieju finałowego II edycji „ANWIL
Basketball Challenge”.
11. W przypadku zgłoszenia się planowanej liczby 16 drużyn, w pierwszym dniu turnieju finałowego
rozegrane zostanie 8 spotkań w tzw. 1/8 turnieju.
A) W przypadku zgłoszenia większej liczby drużyn niż 16, pierwotnie
zakładany terminarz zostanie zmieniony, o czym organizator
2

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

poinformuje w osobnym newsie na oficjalnej stronie klubu, a także w
mailach skierowanych do szkół, w momencie, w którym będzie znana
ostateczna liczba drużyn.
W drugim dniu turnieju finałowego zostaną rozegrane 4 mecze ćwierćfinałowe (1/4), dwa mecze
półfinałowe (1/2), finał oraz mecz o 3 miejsce.
Mecze będą rozgrywane według oficjalnych przepisów do gry w koszykówkę, z różnicą, że mecz
będzie trwał 4 kwarty po 6 minut.
Mecze rozgrywane będą piłką do koszykówki, rozmiar 5.
Drużyny uczestniczące w turnieju będą miały zapewnioną wodę mineralną, posiłek, a także opiekę
medyczną w trakcie trwania turnieju.
Mecze sędziowane będą przez sędziów oddelegowanych do sędziowania turnieju przez KujawskoPomorski PZKosz.
Organizator wspólnie ze przedstawicielem z ramienia Sponsora Projektu wybierze zawodników do
nagród indywidualnych, to są: MVP (najlepszy zawodnik turnieju), pierwsza piątka turnieju,
najlepszy trener turnieju. Czwarta nagroda dla najlepszego strzelca turnieju zostanie ustalona na
podstawie sumy zdobytych punktów przez poszczególnych zawodników turnieju. Wyróżnione
osoby otrzymają nagrody ufundowane przez Klub Koszykówki Włocławek S.A. oraz Sponsora
Projektu ANWIL S.A.
Najlepsze drużyny turnieju „ANWIL Basketball Challenge” otrzymają gadżety klubowe oraz sprzęt
sportowy:
a) za zajęcie I miejsca sprzęt o wartości 1 500 zł;
b) za zajęcie II miejsca sprzęt o wartości 1 000 zł;
c) za zajęcie III miejsca sprzęt o wartości 750 zł;
d) za zajęcie IV miejsca sprzęt o wartości 500 zł;

19. Najlepsze drużyny turnieju otrzymają vouchery na zakup sprzętu sportowego ufundowane przez
Sponsora Głównego firmę ANWIL S.A.
20. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają pamiątkowe koszulki z logo II edycji turnieju „Anwil
Basketball Challenge” oraz logotypami sponsorów turnieju KKW S.A. oraz firmy ANWIL S.A.
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