REGULAMIN W KATEGORII klasy IV-VI

1.
▪
▪
▪
▪
▪

CEL
popularyzacja sportu i rekreacji w Pleszewie
propagowanie zdrowego stylu życia
stworzenie odpowiedniego klimatu dla upowszechniania kultury fizycznej w środowiskach
lokalnych
stworzenie każdemu warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach
współzawodnictwa sportowego
integracja środowiska lokalnego

2. ORGANIZATORZY
▪ Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie
3.
▪
▪
▪
▪

PARTNERZY:
Sport Pleszew Sp. z o.o.
Zajezdnia Kultury w Pleszewie
Centrum Wolontariatu w Pleszewie
ZSP nr 1

4. TERMIN I MIEJSCE
▪ 2 czerwca 2022 r., godzina 9.00-12.00, boisko główne stadionu miejskiego w Pleszewie
5. UCZESTNICY
▪ dzieci klas IV-VI Szkół Podstawowych z terenu Gminy Pleszew, uczniowie urodzeni w 2009
roku i młodsi,
▪ drużyny 15 osobowe (startuje 15 osób: w tym minimum 7 dziewczyn)
6. KONKURENCJE
1) „Sadzenie ziemniaków" - drużyny ustawione w rzędach. Na sygnał pierwszy zawodnik
startuje i zostawia woreczki „ziemniaki" w wyznaczonych miejscach, po czym obiega
końcowy pachołek i wraca na początek swojego rzędu .Po przekroczeniu linii początkowej
startuje następny zawodnik zbiera „ziemniaki" i wraca na początek przekazując woreczki
następnemu.
2) Rzuty do kosza - każdy z drużyny otrzymuje 2 piłeczki. Na sygnał zawodnicy, po kolei
rzucają piłkami do ustawionego pojemnika. Zwycięża drużyna która rzuci najwięcej piłeczek
do środka. (4m odległości)
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3) Sztafeta wahadłowa – każda drużyna stoi w dwóch rzędach naprzeciw siebie, pierwszy
zawodnik każdej drużyny trzyma pałeczkę sztafetową. Na sygnał zawodnicy startują,
przebiegają do rzędu na przeciwko podają pałeczkę kolejnemu zawodnikowi.
4) Przeciąganie liny- odbywa się na zasadzie każdy z każdym.(za zwycięstwo 2, za porażkę 1
punkt). Przeciąganie liny odbywa się po 8 chłopców lub 7 dziewcząt. Przeciąganie liny
odbywa się między innymi konkurencjami.
Konkurencja będzie odbywać się na zasadzie rywalizacji każdy z każdym. Przy 8 szkołach będzie to 7
rund. W 1,3,5,7 rundzie przeciągają tylko chłopcy (8), rundzie 2,4,6- przeciągają tylko dziewczęta (7).
5) Slalom z piłką- zawodnicy stoją w rzędach , pierwszy trzyma piłkę, na sygnał rozpoczynają
prowadzenie piłki nogą i przemieszczają się pomiędzy ustawionymi „pachołkami”. Po
obiegnięciu końcowego pachołka zawodnik wraca do swego rzędu prowadząc piłkę stopą
slalomem między pachołkami i podaje piłkę kolejnemu zawodnikowi ze swej drużyny.
6) Strzały do bramki - zawodnicy stoją w rzędzie i oddają po 1 strzale do bramki
Zwycięża drużyna, która strzeli najwięcej bramek, bramki są wielkości do unihokeja.
(odległość 8 m).
7) Wyścigi w workach- zawodnicy ustawieni 1 za drugim, wskakują do worka skaczą do
pachołka , ściągają worek biegną z powrotem i przekazują koledze, startuje kolejny.
7. NAGRODY
▪ wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymują pamiątkowe medale,
▪ trzy zwycięskie drużyny otrzymują nagrody:
I miejsce: 700 zł
II miejsce: 500 zł
III miejsce: 300 zł
8. Punktacja – każda szkoła zdobywa punkty w każdej konkurencji.
Za zajęcie:
I miejsca w danej konkurencji 8 punktów (gdy startuje 8 szkół),
II miejsce- 7 pkt
III miejsce- 6 pkt
IV miejsce- 5 pkt
V miejsce- 4 pkt
VI miejsce- 3 pkt
VII miejsce- 2 pkt
VIII miejsce-1 pkt
O miejscu decyduje ilość punktów z wszystkich konkurencji.
W przypadku remisu w danej konkurencji dodaje się punkty jakie drużyny by zajęły z 2
kolejnych miejsc i dzieli się przez 2.
W przypadku zdobycia tej samej liczby punktów przez 2 lub więcej zespołów decyduje liczba ilość I
miejsc w poszczególnych konkurencjach, jeśli też jest taka sama decydują miejsca 2 lub 3 itd.
9. ZGŁOSZENIA
▪ Drużyny dokonują zgłoszeń mailowo lub telefonicznie do dnia 25 maja 2022 r.
jacekwypuszcz@tlen.pl, tel. 506-665-758
10. UWAGI
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▪

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
W przypadku niepogody olimpiada zostaje przeniesiona do ZSP nr 1, na sale sportową,
wówczas, zamiast rzutu do pojemników będą rzuty do kosza.

Zgłoszenie
OLIMPIADA KLAS 4-6
(Zgłoszenie oddajemy do organizatora- ZSP nr 1 w dniu zawodów, natomiast
zgody uzupełnione i podpisane zostają w posiadaniu opiekuna drużyny)
Szkoła …………………………………………………………..
Adres ………………………………
Imię i nazwisko opiekuna …………………………………….

L.p. Imię i nazwisko ucznia
1.

Rok urodzenia

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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13.
14.
15.
ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)
NA UDZIAŁ UCZNIA W ZAWODACH WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO
DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
OLMPIADA PPL 2022- klas 4-6
Klauzula zgody
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upublicznienie
wizerunku mojego dziecka
………….…………………………………………………………..……………………………
Imię i nazwisko, /klasa/rok urodzenia
……………………………………………………………………………………………….
Nazwa szkoły
Administratorem danych jest Miasto i Gmina Pleszew ul. Rynek 1 , 63-300 Pleszew

Celem przetwarzania danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, rok urodzenia, klasa,
szkoła, jest udział w zawodach sportowych. Dane w systemie będą przetwarzane przez czas
pobierania nauki w szkole uczestnika zawodów sportowych. Podanie danych jest
dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia udział dziecka w zawodach.
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zawodach sportowych w dniu 2 czerwca
2022 r. i Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko
uczestniczyło w międzyszkolnych zawodach sportowych OLIMPIADA PPL 2022.
…....................................................................................................
Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka

Zgoda na publikację wizerunku i upublicznienie danych
Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka oraz na bezpłatne
wykorzystanie i upublicznienie tego wizerunku i danych mojego dziecka na potrzeby
budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach,
poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej. Niniejsza zgoda jest
nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Wyrażam zgodę na
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używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie materiałów fotograficznych
i filmowych zawierających wizerunek i wypowiedzi dziecka, jakąkolwiek techniką, na
wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej lub dźwiękowej)
wyłącznie na potrzeby budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni
publicznej i w mediach, niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo,
czasowo ani terytorialnie.
Wyrażam zgodę, aby wizerunek mojego dziecka mógł być użyty w różnego rodzaju formach
elektronicznego i poligraficznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także
zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem,
natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z udziałem mojego dziecka mogą być cięte,
montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby
wydarzenia bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie formy
publikacji, w szczególności plakaty, ulotki, billboardy, inne drukowane materiały
promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, radiowe, materiały prasowe, rozpowszechnianie w
sieciach telefonii komórkowej oraz w Internecie.
…....................................................................................................
Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka

Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana dziecka danych osobowych jest: Miasto i Gmina Pleszew ul.
Rynek 1 , 63-300 Pleszew
2) Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych
Spółki Sport Pleszew na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana dziecka danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie regulaminów oraz przepisów prawa,
5) Pani/Pana dziecka dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami
prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz
możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia
swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia
danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału
ucznia w zawodach.
8) Pani/Pana dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.
Przyjmuję do wiadomości:
…............................................................................................................
Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka
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