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REGULAMIN ZAWODÓW 

PIERWSZY KROK Z KRÓLOWĄ SPORTU 
Miłosław, 29 października 2017 r. (niedziela) 

 

 

 

1.Cel zawodów 

- stworzenie możliwości współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół 

podstawowych, głównie z terenu powiatu wrzesińskiego 

- popularyzacja aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu 

- podnoszenie sprawności fizycznej i psychicznej 

- kształtowanie postaw „zdrowej” rywalizacji 

 

2.Organizator 

- Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie 

 

3.Partnerzy 

- Powiat Wrzesiński 

- Szkoła Podstawowa w Miłosławiu 

 

4.Termin i miejsca zawodów 

- 29 października 2017 r. 

- Hala sportowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu, Bugaj 7, 62-320 Miłosław 

 

Program minutowy: 

9.00 – 9.35 weryfikacja zawodników 

9.35 – 9.40 oficjalne rozpoczęcie zawodów 

9.40 – 9.55 rozgrzewka 

10.00 – 13.00 rywalizacja w poszczególnych konkurencjach 

13.00 – 13.30 skromny poczęstunek, dekoracja zwycięzców 

 

5.Warunki uczestnictwa i kontakt 

- w zawodach mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych (rocznik 2005 i młodsi), 

których rodzice/opiekunowie prawni zgłoszą drogą internetową w wyznaczonym 

terminie oraz przedstawią pisemną zgodę opiekunów prawnych na udział w zawodach 

- zgłoszenie należy wypełnić za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego 

zamieszczonego na stronie www.pomagamaktywnie.pl do dnia 24 października 

włącznie (decyduje kolejność zgłoszeń, liczba uczestników ograniczona) 

- zgodę rodziców wg. załączonego wzoru, należy przedstawić w dniu zawodów podczas 

weryfikacji zawodników (wymóg konieczny!!!) 

- wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: kontakt@pomagamaktywnie.pl  

- W DNIU ZAWODÓW ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE 

- wstęp na salę tylko w obuwiu sportowym 

 

6.Sposób przeprowadzenia zawodów 
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- planuje się przeprowadzenie 4 konkurencji lekkoatletyczno-sprawnościowych 

(w przypadku zbyt dużej/małej liczby uczestników możliwe zmiany) 

- do klasyfikacji generalnej liczą się punkty zdobyte w 4 konkurencjach (w przypadku 

nieukończenia jednej z konkurencji zawodnik nie jest klasyfikowany) 

- rywalizacja odbędzie się w następujących grupach: 

a) dziewczynki rocznik 2011-2009 

b) dziewczynki rocznik 2008-2007 

c) dziewczynki rocznik 2006-2005 

d) chłopcy rocznik 2011-2009 

e) chłopcy rocznik 2008-2007 

f) chłopcy rocznik 2006-2005 

Dzieci z rocznika 2012 i młodsze mogą uczestniczyć w zawodach, lecz klasyfikowane 

będą w grupach rocznik 2011-2009. 

 

7.Nagrody 

- w każdej grupie wiekowej medale lub dyplomy dla 3 najlepszych uczestników 

- skromny poczęstunek dla wszystkich uczestników 

 

8.Zasady finansowania 

- start w zawodach jest bezpłatny 

 

9.Informacje dodatkowe 

- zawody przeprowadzone będą w formie „zabawowej”, dlatego też zapraszamy 

wszystkie dzieci bez względu na posiadane umiejętności  

- organizator zapewnia skromny poczęstunek dla zgłoszonych w terminie uczestników 

- organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii wiekowych, w których 

prowadzona będzie klasyfikacja końcowa oraz możliwość zmiany harmonogramu 

minutowego 

- WSZELKIE SPORY ROZSTRZYGA ORGANIZATOR ! 

 

 

U W A G A ! 

 Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

 Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków  

we własnym zakresie 


