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INFORMACJE DLA KSIĘŻY!!! 

1. Każda drużyna powinna stawić się w wyznaczonym miejscu rozgrywek o godzinie 
wskazanej w podziale na grupy. W razie krótkiego opóźnienia  przybycia (do 20 minut) na 
zawody należy skontaktować się telefonicznie z osobą odpowiedzialną za rozrywki  
w danym miejscu. Brak stawienia się o odpowiedniej godzinie przy jednoczesnym braku 
informacji o spóźnieniu skutkuje usunięciem z rozgrywek. 

2. Prosimy Księży, aby Kartę Zgłoszeniową wypełnili już w domu i dostarczyli ją do stolika 
organizatorów jak najszybciej po przybyciu na miejsce rozgrywek. 

3. Zwracamy uwagę Księży na to, aby nie pozostawić młodzieży i dzieci na terenie obiektów 
sportowych bez opieki. Jeśli Księża nie będą mogli być obecni cały czas, prosimy, aby 
była przy nich osoba pełnoletnia. 

4. Prosimy także o wyrobienie swoim ministrantom i lektorom nowych legitymacji 
ministranckich które będą sprawdzane przez organizatorów, a także ważnych legitymacji 
szkolnych dla potwierdzenia tożsamości. BRAK KTÓREGOŚ Z TYCH 
DOKUMENTÓW SKUTKUJE NIEDOPUSZCZENIEM ZAWODNIKA DO 
ROZGRYWEK!!! 

5. Proszę zwrócić także uwagę zawodnikom, aby nie pozostawiali w kurtkach i bluzach 
(kieszeniach) rzeczy kosztownych. Najlepiej złożyć je u swojego Opiekuna lub w innym 
bezpiecznym miejscu. 

6. Ponieważ w tegorocznej edycji rozgrywek uczestniczy aż 87 drużyn, prosimy Księży  
o sprawne i punktualne przybycie, śledzenie przebiegu rozgrywek, abyśmy w trakcie ich 
trwania nie musieli oczekiwać z rozpoczęciem meczu aż zbierze się drużyna  
w komplecie.  

7. Proszę zwrócić szczególną uwagę na to, aby zawodnicy mieli zmienne obuwie do gry  
w sali gimnastycznej (w poprzednich latach zdarzało się, że zabierali ze sobą obuwie na 
murawę – korki). 

8. W przypadku rezygnacji drużyny z udziału w Mistrzostwach, prosimy o wcześniejsze 
powiadomienie Organizatora. 

 

 



Szczegóły dotyczące miejsc prowadzenia rozgrywek: 
 

PRUDNIK – Zespół sportowy „Sójka” Basen i Hala sportowa (ul. Podgórna 7)  
kontakt: ks. Paweł Chyla   
STRZELCE OP. - Hala sportowa przy Gimnazjum nr 2 (ul. Kozielska 34) 
kontakt: ks. Bartosz Radecki  
GŁOGÓWEK - Hala sportowa przy Gimnazjum nr 1 (ul. Kościuszki 10) 
kontakt: ks. Zygfryd Waskin    
KOMPRACHCICE - Hala sportowa przy OSiR Komprachcice (ul. Szkolna 18) 
kontakt: ks. Rafał Prusko    
LEŚNICA - Hala sportowa przy Gimnazjum św. Franciszka (ul. Nad wodą 15) 
kontakt: ks. Bartosz Radecki 

 

W ZWIAZKU Z LICZNYMI NADUŻYCIAMI DOTYCZĄCYMI TOŻSAMOŚCI ZAWODNIKÓW ORAZ 

ICH PRZYNALEŻNOŚCI DO GRONA LSO WPROWADZAMY  BEZWZGLĘDNY OBOWIĄZEK 

POSIADANIA NOWEJ LEGITYMACJI MINISTRANCKIEJ!!! 
 /ZE ZDJĘCIEM I DATĄ URODZENIA/ 

Można zamawiać nowe legitymacje ministranckie (na wzór dowodu osobistego), 
które będzie się zmieniać wraz ze zmianą stopnia ministranckiego (ministrant, 
lektor, ceremoniarz, animator).   Zamówienie należy zgłaszać na specjalnym 
formularzu na stronie lso.opole.pl  Zamówienia mogą składać jedynie księża lub 
osoby przez nich upoważnione (dla większej grupy osób). Cena legitymacji: 5,50 
zł. Opłaty należy dokonać wpłacając odpowiednią kwotę (łącznie z kosztami 
wysyłki) na konto: Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Opolskiej, 
ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole; nr konta: 61 8882 1016 2002 0038 6218 
0001 z dopiskiem „legitymacje ministranckie”. Zgłoszenie zostanie potwierdzone i 
podany koszt. Legitymacje zostaną wysłane po dokonaniu opłaty. Można też 
odebrać legitymacje indywidualnie i zapłacić przy odbiorze 

 


