
   
 

#OneDayMore4Volleyball  
 

 

 

 
DEFINICJE I ZASADY WYDARZENIA CEV 
 

 
 
TERMIN  Poniedziałek 29 lutego 2016 r. 
 
PRZEDZIAŁ CZASOWY  Od 00:01 do 23:59  
 
WYDARZENIE  Mecze pokazowe i towarzyskie rozgrywane według formuły: jeden set do 29 

punktów (6 vs 6 zawodników + sędziowie)  
 
CEL  Celem jest rozegrać możliwie jak najwięcej meczów w przeciągu jednego dnia 

na obszarze całej Europy, aby zorganizować rozrywkę i w ten sposób stworzyć 
poczucie jedności i fair play, aby zwiększyć popularność piłki siatkowej i 
rozpropagować ten sport w mediach społecznościowych i w mediach ogólnie. 
Rodzina siatkarska to jeden zwarty zespół łączący całą Europę. 

 
UCZESTNICY Każda osoba chętna i spełniająca niezbędne warunki do udziału w zawodach, 

gracze profesjonalni i amatorzy, gracze rekreacyjni jakiegokolwiek poziomu, w 
każdym wieku, jak również dzieci w wieku szkolnym oraz zespoły 
koedukacyjne. 

 
MIEJSCE Hale sportowe na obszarze całej Europy (we wszystkich 55 federacjach 

narodowych zrzeszonych w CEV).   
 
ORGANIZATORZY  Federacje Narodowe w ścisłej współpracy ze związkami regionalnymi, ligami, 

klubami i szkołami. 
 
REJESTRACJA Związkami regionalne, ligi, kluby, szkoły itd. dokonują rejestracji w swoich 

Federacjach Narodowych .Federacje Narodowe muszą się zarejestrować w 
CEV docelową ilość planowanych meczów, dołączając wszystkie potrzebne 
informacje na temat miejsca wydarzeń, obiektu i liczby meczów w danym 
obiekcie. 

 
TERMIN REJESTRACJI  Jak najszybciej i nie później niż 23 lutego 2016 r. 
    Dokumenty rejestracyjne należy przesłać na poniższy adres: 
  zgloszenia@pzps.pl 
 
ŚWIADECTWO  Aby monitorować wydarzenia, CEV prosi o przesłanie materiałów 

potwierdzających (zdjęcia i nagrania video od początku do końca danej 
rozgrywki) po wydarzeniu.  
Każdy materiał potwierdzający powinien być wyraźnie oznakowany nazwą i 
miejscem wydarzenia (np. 25 meczów pokazowych w Berlinie, Hala Sportowa 
Max-Schmeling). 

 
OSTATECZNY TERMIN  
PRZESŁANIA ŚWIADECTWA  5 marca 2016 r. 
 
 

mailto:zgloszenia@pzps.pl
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WYTYCZNE PROMOWANIA WYDARZEŃ CEV 
 

 
 

1.) W ramach akcji promocyjnej, każda federacja narodowa zaangażowana w organizację tego 
wydarzenia powinna skorzystać z oficjalnego logo/banneru zaprojektowanego przez CEV wraz 
z dodatkową informacją na temat miejsca i docelowej ilości meczów, np.: 

 
 
 
 
 

                   

 
Ten sam baner może być też zamieszczony na stronie internetowej uczestniczącej federacji 
narodowej, ligi krajowej, klubu jak też i na innej stronie któregokolwiek z uczestników. 
Baner ten może być także wydrukowany i używany jako tło podczas sesji zdjęciowej po 
zakończonym meczu (29-punktowym secie). 
 

2.) CEV i współpracujące zaangażowane federacje, oraz pozostali uczestnicy, powinni promować 
to wydarzenie w mediach społecznościowych takich jak np.: swoje profile na Facebooku, 
Twitterze, Instagramie oraz na stronach internetowych.  
 

3.) Tweety będą publikowane, aby ogłosić ilość planowanych meczów przez dany kraj (np. Polska 
zakłada rozegranie 50 meczów, Francja zakłada rozegranie 150 meczów, itd.) 

 
4.) Wszystkie główne media krajowe jak i regionalne mają być poinformowane przez osoby 

odpowiedzialne w federacji za komunikację o tej wyjątkowej akcji.  
 

5.) Akcja promocyjna powinna rozpocząć się: 29.01.2016 (na miesiąc przed wydarzeniem) 
 

6.) Oficjalny #hasztag:  
 

#OneDayMore4Volleyball 
 
 
 
 
 
 



   

#OneDayMore4Volleyball  
- 3 - 

 

#OneDayMore4Volleyball  
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA KLUBÓW, 
SZKÓŁ I ZRZESZEŃ  

 

 
Wypełniony przez uczestniczące drużyny/kluby/szkoły/zrzeszenia formularz zgłoszeniowy musi być 
przesłany mailem do Polskiego Związku Piłki Siatkowej (adres email: zgloszenia@pzps.pl) – 
Ostateczny termin nadesłania: 23 lutego 2016 r.  
 

A.) Nazwa klubu/Nazwa zrzeszenia/Nazwa szkoły/Nazwa drużyny:   
 
_________________________________________________ 

 
B.) Dane kontaktowe: 

 
Imię i nazwisko  __________________________________ 

 
Email    __________________________________ 

 
Numer telefonu   __________________________________ 

 
C.) Ile meczów pokazowych planujecie zorganizować 29 lutego 2016? 

Proszę podać docelową ilość meczów:_____________________ 
 

D.) Przewidziana liczba uczestników?___________________________ 
 

E.) Planowana godzina rozpoczęcia pierwszego meczu? 

____________________________ 

F.) Czy planowane są dodatkowe/specjalne atrakcje związane z #OneDayMore4Volleyball? 

____________________________ 

 
G.) Gdzie planujecie rozegrać zaplanowane mecze? 

Miasto    _______________________ 
Miejsce/Hala sportowa  _______________________ 
 

 
Rejestrując nasz udział w #OneDayMore4Volleyball, potwierdzamy zapoznanie się z powyższymi objaśnieniami i zasadami 
a także wytycznymi promowania wydarzeń CEV. Ponadto, udzielamy CEV prawa do wykorzystania naszych materiałów 
(zdjęcia, nagrania video, świadectwa) przesłanych w związku z rozegranymi meczami pokazowymi, w celach związanych z 
działalnością CEV, która także obejmuje ich wykorzystywanie w publikacjach, na stronie internetowej oraz w mediach. 
 
DATA:      Imię i nazwisko/Pieczęć:     Podpis: 
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FORMULARZ ŚWIADECTWA DO PRZESŁANIA 
PRZEZ KLUBY, SZKOŁY ORAZ ZRZESZENIA  

 

 
Wypełniony przez uczestniczące drużyny/kluby/szkoły/zrzeszenia formularz zgłoszeniowy musi być 
przesłany mailem do Polskiego Związku Piłki Siatkowej (adres email: zgloszenia@pzps.pl) po 
zakończeniu akcji – Ostateczny termin nadesłania: 5 marca 2016 r. 
 

A.) Nazwa klubu/Nazwa zrzeszenia/Nazwa szkoły/Nazwa drużyny:   
 
_________________________________________________ 

 
 

B.) Ile meczów pokazowych zostało ostatecznie rozegranych 29 lutego 2016? 
 
 _____________________________________ 
 

 
C.) Spośród tych meczów, ile zostało rozegranych przez: 
 
 Ilość meczów 
Graczy zawodowych  
Amatorów/Graczy 
rekreacyjnych 

 

Dzieci w wieku szkolnym  
Inne  
  
 
D.) Ile miast wzięło udział?    _____________________ 
 
E.) W ilu miejscach?   _____________________ 
 
F.) Ilu w sumie było uczestników?  _____________________ 
 
G.) Załączamy poniższe materiały potwierdzające  

(przesłane na serwer ftp://pzps.pl użytkownik: pzps4 hasło: pSdLe): 

    □  Zdjęcia   □ Nagrania video 

   
Rejestrując nasz udział w #OneDayMore4Volleyball, potwierdzamy zapoznanie się z powyższymi objaśnieniami i zasadami 
a także wytycznymi promowania wydarzeń CEV. Ponadto, udzielamy CEV prawa do wykorzystania naszych materiałów 
(zdjęcia, nagrania video, świadectwa) przesłanych w związku z rozegranymi meczami pokazowymi, w celach związanych z 
działalnością CEV, która także obejmuje ich wykorzystywanie w publikacjach, na stronie internetowej oraz w mediach. 
 
DATA:      Imię i nazwisko/Pieczęć:     Podpis: 

ftp://pzps.pl/

