
 

TERMIN REJESTRACJI – 27 MARCA 2013 ROK 

WWW.LUKACIJEWSKACUP.TNB.PL 

Biuro Elżbiety Łukacijewskiej 
Poseł do Parlamentu Europejskiego 

ul. Rynek 18, 38-500 Sanok 
tel./fax: +48 13 464 68 50 

e-mail: kasia@lukacijewska.pl 

  1 

 

 

 
 
 
 
 
 

REGULAMIN 
TURNIEJU PIŁKARSKIEGO ŁUKACIJEWSKA CUP 2013 

 
§ 1. ORGANIZATOR 

Organizatorem i sponsorem Turnieju Piłkarskiego ŁUKACIJEWSKA CUP 2013 jest Elżbieta Łukacijewska, Poseł do 

Parlamentu Europejskiego (dalej „Główny Organizator Turnieju”). 

Organizatorem technicznym Turnieju Piłkarskiego ŁUKACIJEWSKA CUP 2013 jest Biuro Elżbiety Łukacijewskiej, Poseł 

do Parlamentu Europejskiego z siedzibą w Sanoku (dalej „Organizator Techniczny”). 

W 1. rundzie eliminacyjnej organizatorami bezpośrednimi są szkoły biorące udział w Turnieju, a Organizator 

Techniczny koordynuje niniejsze rozgrywki, tzn. ustala zestawienia grup, zawiadamia o terminach spotkao, itp. 

Podstawowym kryterium doboru drużyn w 1. rundzie eliminacyjnej będzie jak najmniejsza odległośd pomiędzy 

uczestniczącymi w zawodach zespołami. 

Podczas 2. rundy eliminacyjnej, w półfinałach wojewódzkich rolę bezpośrednich organizatorów pełnią, wytypowane 

przez Organizatora Technicznego, szkoły, kluby oraz inne stowarzyszenia sportowe. 

 

§ 2. BIURO ORGANIZACYJNE 

Biuro Elżbiety Łukacijewskiej, Poseł do Parlamentu Europejskiego 

ul. Rynek 18, 38-500 Sanok 

tel./fax: +48 13 464 68 50 

kom.: +48 509 436 217, +48 792 021 717 

e-mail: kasia@lukacijewska.pl 

 

Biuro Organizacyjne czynne od poniedziałku do piątku: godz. 9:00 – 17:00 

 

§ 3. UCZESTNICTWO 

1. Turniej organizowany jest dla uczniów SZKÓŁ PODSTAWOWYCH z roczników 2000 i młodszych, którzy są uczniami 

danej szkoły podstawowej, co najmniej od 1 września 2012 r. w kategorii CHŁOPCÓW i DZIEWCZĄT. 

2. Zespoły grają w składach sześcioosobowych: pięciu graczy w polu + bramkarz. Reprezentacja szkoły na każdy mini 

turniej może byd wybierana spośród wszystkich uczniów danej szkoły podstawowej, ale może liczyd maksymalnie do 

12 zawodników. 

3. Każdy biorący udział w Turnieju zawodnik musi mied przy sobie: 

mailto:kasia@lukacijewska.pl
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A) ważną legitymację szkolną lub, w wyjątkowych przypadkach, inny dokument potwierdzający tożsamośd 

zawodnika (ze zdjęciem) i datą urodzenia. Podczas każdego mini turnieju maksymalnie dwóch zawodników może 

posiadad inne, niż legitymacja szkolna, dokumenty potwierdzające ich tożsamośd. 

B) zgodę Rodziców/Prawnych Opiekunów na udział w Turnieju oraz zgodę na rozpowszechnianie wizerunku 

(Regulamin, strona 8). 

5. Opiekun na każdy mini turniej musi posiadad, wystawioną przez szkołę, Listę Startową – reprezentantów szkoły, 

według wzoru (Regulamin, strona 7). 

6. Opiekun na każdy mini turniej musi posiadad ważne badania lekarskie wszystkich zawodników lub zgodę 

Rodziców/Prawnych Opiekunów stwierdzające zdolnośd do uczestnictwa zawodników w zawodach sportowych 

(Regulamin, strona 8). 

7. Pełną odpowiedzialnośd za posiadanie wszystkich powyższych dokumentów podczas Turnieju ponosi pełnoletni 

Opiekun reprezentacji szkolnej. 

8. Podczas zawodów w stroje sportowe mogą byd przebrani tylko i wyłącznie uczniowie, którzy znajdują się na Liście 

Startowej. W przypadku stwierdzenia naruszenia tego punktu zespół może zostad natychmiast zdyskwalifikowany. 

9. Drużyna musi mied jednego Opiekuna, który odpowiada za zawodników podczas Turnieju. 

10. Opiekun zobowiązany jest do zebrania legitymacji swoich zawodników i przedstawienia ich Opiekunom innych 

zespołów, łącznie z weryfikacją bezpośrednią (legitymacją zawodnika). 

11. Weryfikacja zawodników musi odbywad się przed meczem. 

 

§ 4. SYSTEM ROZGRYWEK 

I. ELIMINACJE: 

1. RUNDA: od 10 do 19 kwietnia 2013 r. 

1. W zależności od ilości zespołów, które przystąpią do rozgrywek drużyny spotykad się będą na mini turniejach po  

3 lub 4 drużyny i rozgrywad mecze „każdy z każdym”. Do 2. rundy eliminacji awans uzyskują jeden lub dwa najlepsze 

zespoły mini turnieju – decyduje Organizator. Dokładne informacje o 1. rundzie eliminacji otrzymają szkoły, które 

będą organizatorami mini turniejów. Informacje dostępne będą również na stronie internetowej 

www.lukacijewskacup.tnb.pl w zakładce „Rozgrywki”. 

2. Organizatorami mini turniejów będą wyznaczone szkoły, spośród tych, które zgłosiły się do Turnieju. Będą one 

zawiadomione listownie oraz telefonicznie o terminie mini turnieju i drużynach, które będą brały w nim udział. 

3. Do obowiązków organizatora mini turnieju należy: 

- zawiadomienie pozostałych drużyn o miejscu i terminie rozgrywek, (co najmniej 3 dni przed mini turniejem nie 

licząc soboty i niedzieli), 

- przygotowanie boiska do gry zgodnie z Regulaminem Turnieju, 

- przeprowadzenie mini turnieju zgodnie z przesłanym terminarzem, 

- wypełnienie protokołu mini turnieju (wspólnie z Opiekunami pozostałych drużyn) i przesłanie go tego samego lub 

następnego dnia faksem lub e-mailem do Biura Organizacyjnego, 

- jeżeli organizator nie ma możliwości przesłania protokołu faksem lub e-mailem, proszony jest o telefoniczne 

podanie wyników mini turnieju i niezwłoczne przesłanie protokołu pocztą do Biura Organizacyjnego. 

4. Spotkania w mini turniejach sędziują sami Opiekunowie zespołów, ale w taki sposób, aby nie prowadzid spotkao 

własnej drużyny. 

5. W przypadku jeżeli w jednej grupie znajdą się co najmniej dwa zespoły z tego samego miasta należy w pierwszej 

kolejności rozegrad mecz pomiędzy nimi, a dopiero później przeprowadzid dalsze losowanie gier. 

2. RUNDA: od 29 kwietnia do 13 maja 2013 r. 
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1. W zależności od ilości zespołów, które przystąpią do rozgrywek 2. rundy, drużyny spotykad się będą na mini 

turniejach po 3 lub 4 drużyny i rozgrywad mecze „każdy z każdym”. Do finału wojewódzkiego awans uzyskuje 

najlepszy zespół mini turnieju. 

2. Organizatorem 2. rundy eliminacyjnej mini turniejów będą wyznaczone szkoły, kluby lub inne stowarzyszenia 

sportowe wytypowane przez Organizatora. Informacje o miejscach i terminach rozgrywek zamieszczone będą na 

stronie internetowej www.lukacijewskacup.tnb.pl w zakładce „Rozgrywki”. 

II. FINAŁY WOJEWÓDZKIE: Finał wojewódzki odbędzie się 31 maja 2013 r. Organizator zastrzega sobie możliwośd 

zmiany terminu finału wojewódzkiego. 

1. Losowanie grup odbędzie się w Biurze Organizacyjnym Turnieju minimum 3 dni przed ustalonym terminem finału 

wojewódzkiego. 

2. W finale wojewódzkim wystartuje 6, 12, 18 lub 24 drużyny. 

Zostaną one podzielone na 2, 4, 6 lub 8 grup po 3 zespoły i rozegrają w grupach mecze „każdy z każdym”. Awans do II 

etapu finału wojewódzkiego uzyskają najlepsze drużyny, które zajęły I miejsca w grupach. 

3. W II etapie zespoły grad będą systemem pucharowym. 

4. Zespoły, które przegrają mecze półfinałowe rozegrają mecz o III miejsce w Finale Wojewódzkim Turnieju. 

5. Zespoły, które wygrają mecze półfinałowe rozegrają mecz o I miejsce w Finale Wojewódzkim Turnieju. 

 

§ 5. PRZEPISY GRY 

1. Wymiary boiska: szerokośd 24-32 m, długośd 44-56 m. Jeżeli to możliwe zawody powinny byd rozgrywane na 

Zespole Boisk Sportowych tzw. „Orlikach”. W rundzie eliminacyjnej dopuszcza się boiska o wymiarach 20 x 40 m. 

2. Bramka: wymiary 2 x 5 m. W rundzie eliminacyjnej dopuszcza się bramki o wymiarach 2 x 3 m. 

3. Mecze rozgrywane będą piłką nożną o rozmiarze 4 lub 5. 

4. Czas gry: 2 x 15 minut + 5 minutowa przerwa. 

5. Zespół liczy max. 12 zawodników: na boisku znajduje się 5 zawodników w polu + bramkarz oraz 6 zawodników 

rezerwowych. 

6. Obuwie sportowe: korkotrampki (miękkie korki). 

7. Pole bramkowe: prostokąt o wymiarach 7 x 15 m. 

W przypadku boiska o wymiarach 20 x 40 m w rundzie eliminacyjnej, pole bramkowe wyznacza półłuk o promieniu  

6 m (pole jak w piłce ręcznej). O ile to konieczne, możliwe jest w porozumieniu z Opiekunami wszystkich 

uczestniczących w mini turnieju drużyn, ustalenie innych wymiarów pola bramkowego. 

8. Bramkarz może chwytad piłkę tylko w polu bramkowym. 

9. Rzut od bramki wykonywany jest nogą. 

10. Rzut z autu wykonywany jest rękoma znad głowy. 

11. Piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyd linii środkowej. 

12. Jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową to drużyna, która nie popełniła 

przewinienia wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska. W tym przypadku nie obowiązuje przepis  

o „prawie korzyści”. 

13. Gra bez „spalonego”. 

14. Zmiany hokejowe. Podczas zmiany zawodnik może wejśd na boisko dopiero wtedy kiedy jego partner z zespołu 

opuści plac gry. Zmiany muszą odbywad się przy linii środkowej boiska, nie dalej niż 3 m od niej. 

15. Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdowad się przynajmniej 

w odległości 5 m od piłki. 

16. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 m od bramki. 



 

TERMIN REJESTRACJI – 27 MARCA 2013 ROK 

WWW.LUKACIJEWSKACUP.TNB.PL 

Biuro Elżbiety Łukacijewskiej 
Poseł do Parlamentu Europejskiego 

ul. Rynek 18, 38-500 Sanok 
tel./fax: +48 13 464 68 50 

e-mail: kasia@lukacijewska.pl 

  4 

W przypadku bramki o wymiarach 2 x 3 m, rzut karny wykonywany jest z odległości 7 m od bramki. 

17. Upomnienia dla zawodników w postaci kartki żółtej lub czerwonej będą przyznawane zgodnie z przepisami PZPN, 

a w szczególności za: 

a) brutalną grę w tym atak na nogi z tyłu przeciwnika, 

b) rozmyślne kopnięcie lub uderzenie przeciwnika lub współpartnera, 

c) rozmyślne usiłowanie uderzenia lub kopnięcia przeciwnika lub współpartnera, 

d) niesportowe zachowanie, a w tym: 

- wszelkie próby oszukania sędziów, 

- zdobycie bramki ręką na drużynie przeciwnej, 

- aktorstwo i symulowanie kontuzji, a także wyolbrzymianie jej skutków w celu wprowadzenia w błąd sędziego, 

- odmowę wykonania wznowienia gry, 

- odmowę obrony bramki przy rzucie karnym, 

- gra na czas, 

- wsparcie się na współpartnerze dla odbicia piłki głową, 

- rozmyślne uszkodzenie piłki, bramki lub chorągiewki, 

- używanie przez zawodników wulgarnych słów, które nie są skierowane do konkretnej osoby, tylko stanowią 

przerywniki w wypowiedzi, 

- słowne lub czynne demonstrowanie niezadowolenia z rozstrzygnięd sędziego, 

- odkopywanie piłki lub odnoszenie jej w rękach od miejsca przewinienia – po podyktowaniu przez sędziego rzutu 

wolnego dla drużyny przeciwnej, 

- zagrywanie piłki po sygnale gwizdkiem sędziego przerywającym grę, 

e) pozbawienie drużyny bramki lub realnej szansy zdobycia bramki, 

f) nierozważnośd i użycie nieproporcjonalnej siły podczas gry. 

18. Zawodnik, który otrzyma żółta kartkę zostaje czasowo wykluczony z gry na 3 minuty. Karę musi odbyd w całości. 

19. Jeżeli Opiekun zespołu zachowuje się w sposób niesportowy w pierwszej kolejności otrzyma upomnienie słowne 

od sędziego prowadzącego zawody. W następnej kolejności może otrzymad żółtą lub czerwoną kartkę. W przypadku 

otrzymania czerwonej kartki opiekun musi opuścid płytę boiska, na którym rozgrywany jest mecz. Otrzymanie żółtej 

lub czerwonej kartki skutkuje również pozbawieniem Opiekuna nagród indywidualnych na odpowiednim szczeblu 

rozgrywek Turnieju. 

20. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN. 

 

§ 6. PUNKTACJA 

Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., w przypadku porażki 0 pkt. 

O kolejności miejsc w grupie decydują: 

1. Większa liczba zdobytych punktów. 

2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa zespoły decydują: 

A) wynik bezpośredniego spotkania, 

B) lepsza różnica bramek w całym mini turnieju, 

C) większa liczba zdobytych bramek w całym mini turnieju. 

3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły przeprowadza się dodatkową 

punktację pomocniczą spotkao wyłącznie między zainteresowanymi zespołami (tzw. „mała tabela”), kierując się 

kolejno zasadami podanymi w punkcie 2. w podpunktach A, B oraz C biorąc pod uwagę jedynie wyniki spotkao 

pomiędzy zainteresowanymi zespołami.  
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4. Jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzid serię rzutów karnych pomiędzy 

zainteresowanymi zespołami. Rzuty karne wykonywane są najpierw po 5, potem po 1 razie do skutku. 

W meczach, które muszą wyłonid zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza się dogrywkę trwającą 5 minut. 

Następnie rzuty karne strzelane najpierw po 5, potem po 1 razie do skutku. 

 

§ 7. NAGRODY 

Główny Organizator Turnieju zapewnia uczestnikom następujące nagrody: 

1. Runda eliminacyjna: 

- każda szkoła, która przystąpi do Turnieju otrzyma pamiątkowy dyplom za uczestnictwo w rozgrywkach. Dyplomy 

będą do odebrania u organizatora mini turnieju, 

- szkoła, która będzie organizatorem mini turnieju otrzyma w prezencie materiały dydaktyczno – informacyjne o Unii 

Europejskiej. 

2. Finał wojewódzki: 

- każda szkoła otrzyma pamiątkowy dyplom za udział w finale wojewódzkim, 

- najlepsza szkoła w województwie otrzyma Puchar „Mistrz Województwa ŁUKACIJEWSKA CUP 2013”, 

- najlepsza szkoła otrzyma 13 biletów (dla 12 zawodników oraz opiekuna) na jeden z meczów Legii Warszawa  

w T-Mobile Ekstraklasa, wskazany przez Głównego Organizatora Turnieju. Uczestnikami wyjazdu mogą byd tylko  

i wyłącznie uczestnicy Turnieju zgłoszeni na Liście Startowej. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia transportu 

dla uczestników wyjazdu na trasie Rzeszów – Warszawa – Rzeszów.     

- w przypadku gdyby, z przyczyn niezależnych od Organizatora, zespół nie mógł uczestniczyd w wyjeździe, nagroda 

przechodzi na kolejną drużynę w klasyfikacji generalnej, 

- pierwsze trzy reprezentacje szkolne otrzymają medale za I, II i III miejsce w województwie, 

- każda szkoła otrzyma komplet piłek, 

- każdy zawodnik otrzyma koszulkę, 

- podczas finałów wojewódzkich prowadzona będzie klasyfikacja „Króla Strzelców” - otrzyma on piłkę i pamiątkowa 

statuetkę, 

- podczas finałów wojewódzkich prowadzona będzie klasyfikacja „Najlepszego Bramkarza” - otrzyma on rękawice 

bramkarskie i pamiątkową statuetkę, 

- każdy Opiekun otrzyma notes trenerski, 

- Podczas finału wojewódzkiego zostanie przeprowadzony konkurs na najlepszego Opiekuna – zwycięzca nagrody, 

wraz z osobą towarzyszącą, weźmie udział w 5 dniowej wycieczce do Brukseli połączonej ze zwiedzaniem siedziby 

Parlamentu Europejskiego.  

 

 

§ 8. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia do Turnieju można przesład do dnia 27 MARCA 2013 roku w formie elektronicznej lub pocztą na adres: 

Biuro Elżbiety Łukacijewskiej, Poseł do Parlamentu Europejskiego, ul. Rynek 18, 38-500 Sanok. Decyduje data 

stempla pocztowego 

1. Zgłoszenie drogą elektroniczną odbywa się poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego do Organizatora na 

adres e-mail kasia@lukacijewska.pl lub faksem na numer telefonu +48 13 464 68 50. Formularz powinien zawierad 

podpis Dyrektora szkoły oraz pieczątkę.  

2. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego szkoła zostanie wyświetlona na stronie internetowej 

www.lukacijewskacup.tnb.pl i tym samym jej zgłoszenie zostanie przyjęte do Turnieju. 

mailto:kasia@lukacijewska.pl
http://www.lukacijewskacup.tnb.pl/
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3. Szkoła wypełniając i przesyłając formularz zgłoszeniowy, akceptuje i przyjmuje do wiadomości postanowienia 

Regulaminu. Zgłoszona drużyna poprzez akceptacje Regulaminu zobowiązana jest do przestrzegania jego zasad. 

4. Zgłoszenie drużyny drogą elektroniczną musi zawierad: 

- imię, nazwisko, telefon kontaktowy Dyrektora szkoły, 

- dokładny adres, telefon, fax oraz e-mail szkoły, 

- imię, nazwisko, telefon kontaktowy Opiekuna Drużyny, 

- warunki organizacyjne dla mini turniejów (opis boisk szkolnych, możliwości korzystania z innego obiektu 

sportowego w pobliżu szkoły, możliwośd rozgrywania meczy na boisku typu „Orlik”), 

- dodatkowo, muszą byd zaznaczone wszystkie oświadczenia/zgody, jakie zawarte są w formularzu zgłoszeniowym. 

5. Wszystkie przyjęte i poprawnie zweryfikowane zgłoszenia będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej 

www.lukacijewskacup.tnb.pl 

 

§ 9. FINANSOWANIE 

1. W 1. i 2. rundzie eliminacyjnej koszty organizacyjne ponoszą szkoły przeprowadzające mini turnieje. 

2. Podczas finału wojewódzkiego koszty organizacyjne (wynajem boiska, obsługa sędziowska, techniczna i medyczna) 

pokrywa Główny Organizator Turnieju. 

3. Transport zespoły zapewniają sobie we własnym zakresie. 

 

§ 10. UBEZPIECZENIE 

1. Uczestnicy rund eliminacyjnych, finału wojewódzkiego ubezpieczeni są na koszt własny. 

Sposób interpretacji Regulaminu oraz wszystkie sprawy sporne rozstrzyga Biuro Organizacyjne Turnieju.  

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Organizator: 

 

Biuro Elżbiety Łukacijewskiej, Poseł do Parlamentu Europejskiego 

ul. Rynek 18, 38-500 Sanok 

tel./faks: +48 13 464 68 50 

kom.: +48 509 436 217, +48 792 021 717 

e-mail: kasia@lukacijewska.pl 

 

Biuro Organizacyjne czynne od poniedziałku do piątku: godz. 9:00 – 17:00 

Bieżące informacje na temat turnieju na stronie internetowej: 

www.lukacijewskacup.tnb.pl 

 

Powyższy Regulamin oraz wszelkie załączniki zostały stworzone na potrzeby organizacji Turnieju Piłkarskiego 
ŁUKACIJEWSKA CUP 2013. Wszelkie kopiowanie założeo przedsięwzięcia oraz całości lub fragmentów 
przygotowanych dokumentów jest zabronione. 

mailto:kasia@lukacijewska.pl
http://www.lukacijewskacup.tnb.pl/
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LISTA STARTOWA  

reprezentantów szkoły na Turniej Piłkarski ŁUKACIJEWSKA CUP 2013 w dniu _______________________________ 

Lp. Imię i nazwisko zawodnika Data urodzenia 

1. 
 

 

 

2. 
 

 

 

3. 
 

 

 

4. 
 

 

 

5. 
 

 

 

6. 
 

 

 

7. 
 

 

 

8. 
 

 

 

9. 
 

 

 

10. 
 

 

 

11. 
 

 

 

12. 
 

 

 

Potwierdzam, że wyżej wymienieni zawodnicy są uczniami naszej szkoły i zostali wytypowani do reprezentacji 
szkolnej na rozgrywki Turnieju Piłkarskiego ŁUKACIJEWSKA CUP 2013. Potwierdzam również, że wyżej wymienieni 
zawodnicy są uczniami naszej szkoły, co najmniej od 1 września 2012 roku. 
 

 ------------------------------------------- 

 imię i nazwisko opiekuna zespołu  

  --------------------------------------- 

podpis i pieczęd dyrektora szkoły 
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 ----------------------------------------------  

   miejscowośd i data 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

imię i nazwisko dziecka                                             adres zamieszkania 

 

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W TURNIEJU PIŁKARSKIM 

ŁUKACIJEWSKA CUP 2013 

 

Jako przedstawiciel ustawowy (Prawny Opiekun), wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Turnieju Piłkarskim 

ŁUKACIJEWSKA CUP 2013. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem i stwierdzam brak przeciwwskazao 

zdrowotnych do uczestnictwa mojego dziecka w zawodach sportowych. 

 -------------------------------------- 

 data i podpis rodzica opiekuna 

 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

 

Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka dla celów reklamowych, promocyjnych 

i marketingowych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Turnieju Piłkarskiego ŁUKACIJEWSKA CUP 2013.  

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały 

promocyjne, spoty telewizyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie, itp. Wizerunek mojego dziecka 

może byd użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez 

obowiązku akceptacji produktu koocowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

Niniejsza zgoda dotyczy wszelkich zdjęd z udziałem mojego dziecka w Turnieju Piłkarskim ŁUKACIJEWSKA 

CUP 2013 wykonanych na zlecenie Biur Elżbiety Łukacijewskiej, Poseł do Parlamentu Europejskiego.  

 

 -------------------------------------- 

 data i podpis rodzica opiekuna 

 


