
 
 

REGULAMIN ZAWODÓW SPRAWNOŚCIOWYCH 

§1 

1. Organizatorem zawodów sprawnościowych  jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                  

w Siechnicach z siedzibą w Świętej Katarzynie, adres: ul. Żernicka 17, 55-010 Święta 

Katarzyna we współpracy z OSP w Świętej Katarzynie.  

2. Osoby reprezentujące Organizatora wyposażone będą w odpowiednie Identyfikatory. 

3. Wydarzenia realizowane są w ramach projektu Gops-owa Strefa Pomocy - Strefa Młodych, 

finansowanego ze środków Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siechnice. 

§2 

4. Zawody odbędą się na terenach zielonych przy parku w Świętej Katarzynie i rozpoczną się 

o godzinie 12:00.  

5. Termin zakończenia wydarzenia przewidziany jest o godzinie 15:00. 

6. W zawodach, w każdym z terminów, wezmą udział 4 drużyny po 5 osób każda.   

7. Organizator dopuszcza drużyny mieszane, zarówno pod względem płci, jak i wieku 

uczestnika, jednak mieszczącego się w docelowym zakresie klas 6-8 Szkoły Podstawowej.  

8. Program zawodów obejmuje ćwiczenia na fantomie, rozgrzewkę i zadania sprawnościowe  

na czas w formie sztafety, wręczenie nagród oraz poczęstunek w formie pizzy. 

9. Organizator zapewni uczestnikom wodę mineralną. 

10. Podczas zawodów uczestników obowiązuje stosowny strój sportowy.  

11. Szczegółowe informacje udostępniane są na stronie internetowej Organizatora, FB, 

stronach internetowych UM, szkół, na kontach Rodziców w dzienniku elektronicznym 

LIBRUS  oraz  na plakatach informacyjnych.  

§3 

12. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dokonanie zgłoszenia poprzez wysłanie 

wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej strefamlodych@gops-siechnice.org.pl  

o następującej treści: 

„Zgłaszam chęć udziału mojego dziecka w zawodach sprawnościowych, które odbędą się 

w dniu …...10.2021 r. i ewentualnie w terminie zastępczym ….. 10.2021 r. w godz. 12:00-

15:00, w Świętej Katarzynie przy ul. Parkowej. Oświadczam, że zapoznałam/em się  

z Regulaminem Zawodów Sprawnościowych i zgadzam się z jego warunkami.” + podpis 

oraz złożenie, po potwierdzeniu przez Organizatora zakwalifikowania zgłoszonego 

uczestnika, podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego deklaracji uczestnictwa,  

w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej strefamlodych@gops-

siechnice.org.pl lub osobiście w siedzibie Organizatora w dniach od 1 do 8 października 

2021 r. w godzinach urzędowania, tj. 7:10 – 15:10. 

13. Liczba uczestników zawodów jest ograniczona.  

14. O fakcie udziału decyduje kolejność złożonych drogą elektroniczną zgłoszeń. 

15. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do telefonicznego poinformowania Organizatora 

o nieobecności dziecka na zawodach z przyczyn losowych, najpóźniej w dniu 

poprzedzającym zawody, na numer 71 311 39 68 wew. 104. 

16. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zawodach, Organizator zastrzega prawo  

do skorzystania z wolnego miejsca przez kolejną zgłoszoną osobę. 
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17. Organizator przewidział dwa terminy na przeprowadzenie zawodów, tj. 9 i 16 października 

2021 r. 

18. W przypadku pogorszenia warunków atmosferycznych, Organizator przewidział dwa 

terminy zastępcze, tj. 23 i 30 października 2021 r. 

19. Uruchomienie zapisów rozpoczyna się w dniu 1 października 2021 r. 

20. Rodzic uczestnika może przesłać jedno zgłoszenie na jeden termin właściwy i jeden termin 

zastępczy, uprawniające do udziału w zawodach, otrzymania nagrody i skorzystania  

z  poczęstunku, we wskazanym  terminie. 

21. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego odpowiednio do klas 6, 7 i 8, Organizator 

dopuszcza zakup adekwatnej do sytuacji ilości zgłoszeń, z adnotacją przy zgłoszeniu. 

22. Organizator wysyła wiadomość zwrotną potwierdzającą zgłoszenie  lub informację o  braku 

miejsc. 

§4 

23. Każdy uczestnik zawodów  otrzyma przewidzianą przez Organizatora nagrodę. 

24. Za zajęcie odpowiednio: 

I miejsca - każdy członek drużyny otrzyma bon do Decathlonu o wartości 150 zł każdy, 

II miejsca - każdy członek drużyny otrzyma bon do Empiku o wartości 100 zł każdy,  

III miejsca każdy członek drużyny otrzyma bon do Empiku o wartości 50 zł każdy,  

IV miejsca każdy członek drużyny otrzyma bon na pizzę do zrealizowania w restauracji 

Deja vu w Siechnicach o wartości 25 zł każdy. 

§5 

25. Organizator zapewnia bezpieczeństwo obecnym na wydarzeniu uczestnikom wyłącznie 

podczas trwania wydarzenia. 

26. Niezależnie od postanowień́ § 3 Organizator lub osoby przez niego upoważnione  mogą 

odmówić́ uczestnictwa w wydarzeniu, bez podawania uzasadnienia: 

a) osobom z widocznymi objawami choroby,  

b) osobom zakłócającym porządek, 

c) osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu osób i mienia, 

ze względów zapewnienia bezpieczeństwa osób znajdujących się̨ na wydarzeniu. 

27. Uczestnik, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu nie weźmie udziału  

w wydarzeniu i zobowiązany jest, na wezwanie Organizatora, do opuszczenia wydarzenia 

pod opieką rodzica/opiekuna prawnego. 

§6 

28. Uczestnicy zawodów sprawnościowych mają obowiązek niezwłocznie zastosować́ się̨  

do wszelkich poleceń́ Organizatora. 

29. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być́ zgłaszane na bieżąco. 

30. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w związku ze stanem epidemiologicznym, prosimy  

o ich przestrzeganie, w szczególności prosimy, aby osoby z niepokojącymi objawami 

choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną 

kwarantannie pozostały w domach dla bezpieczeństwa własnego i innych osób. 

§7 

31. Ze względu na plenerowy charakter zawodów, Organizator nie odpowiada za dyskomfort 

uczestników związany z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.  



 
 

 

32. Organizator zaleca uczestnikom wyposażenie się w  odpowiedni  ubiór sportowy, 

dostosowany do miejsca i czasu odbywającego się̨ wydarzenia z uwzględnieniem 

zmieniających się̨ warunków atmosferycznych. 

33. Organizator zastrzega możliwość́ odwołania zawodów sprawnościowych (również tuż 

przed  rozpoczęciem), w przypadku zmiany lub nagłego pogorszenia się warunków 

atmosferycznych (np. prawdopodobieństwo burzy, silny wiatr, deszcz) lub ze względów 

bezpieczeństwa. 

34. W przypadku odwołania zawodów, uczestnicy zakwalifikowani uczestnicy zostaną 

poinformowani, za pośrednictwem adresu mailowego, z którego zostało złożone 

zgłoszenie, że istnieje możliwość skorzystania z wydarzenia w terminie zastępczym. 

35. Organizator zastrzega możliwość definitywnego odwołania wydarzenia z przyczyn od niego 

niezależnych, o czym poinformuje uczestników mających wziąć udział w zawodach. 

§8 

36. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, 

z zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw słusznie nabytych przez uczestników,  

z wyłączeniem sytuacji, gdy zmiana Regulaminu będzie podyktowana względami 

bezpieczeństwa uczestników. Wszelkie zmiany zostaną̨ udostępnione publicznie na stronie 

internetowej www.gops-siechnice.org.pl 
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