REGULAMIN OLIMPIADY SENIORALNEJ PPL- 3 czerwca 2022r.
I.INFORMACJE OGÓLNE:
1. Olimpiada senioralna PPL przeznaczona dla osób 60+ zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy
Pleszew, jest częścią Olimpiady PPL odbywającej się w dniach 2-4 czerwca pod patronatem Burmistrza
MiG Pleszew.
2. Współorganizatorem części olimpiady przeznaczonej dla seniorów jest Pleszewska Rada Seniorów,
Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Fundacja ANIMACJA.
3.Koordynatorem jest Lucyna Roszak Koordynatorka Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i
zarazem członkini Pleszewskiej Rady Seniorów, która:
• współpracuje z przedstawicielem UMiG, sołtysami, kołami gospodyń z terenu gminy
przewodniczącymi osiedli z terenu Pleszewa, Spółką Sport i innymi instytucjami wspierającymi
organizację powyższego wydarzenia.
4. Olimpiada przeprowadzona będzie 3 czerwca 2022r w hali widowiskowo- sportowej w godz. od 10.0014.00:
• Do udziału w olimpiadzie należy zgłosić drużynę 4 osobową, w tym przynajmniej w skład drużyny
wchodzić musi jedna osoba płci przeciwnej.
• W olimpiadzie mogą wziąć udział drużyny reprezentujące m.in: sołectwa, Koła Gospodyń
Wiejskich, osiedla, organizacje pozarządowe lub grupy osób niezrzeszonych w żadnej organizacji.
• Na zgłoszenia czekamy do 25 maja 2022r. Wykaz nazwisk uczestników można przesłać na adres
mailowy: lucy.animacja@gmail.com, przesłać pocztą lub podać osobiście na adres Centrum
Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie ul. Bolesława Krzywoustego 3, 63-300 Pleszew.
Podając: imię i nazwisko członka grupy, datę urodzenia oraz wskazując osobę pełniącą funkcję
kapitana z danymi kontaktowymi (nr telefonu i, jeśli to możliwe adres e-mail). Zgłosić drużynę
można na przygotowanym druku, do pobrania ze strony www.pleszew.pl
• Osobą do kontaktu jest Lucyna Roszak. Nr tel.664 054 396, adres e-mail:
Lucy.animacja@gmail.com
• Listy uczestników posłużą do sporządzenia przez organizatora tablicy wyników.
• Za przeprowadzenie konkurencji sportowych odpowiedzialny jest Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Pleszewie, którego przedstawiciele wytypują osoby do komisji sędziowskiej,
opracowują regulaminy 6 konkurencji sportowych rozgrywanych podczas olimpiady. Regulaminy

otrzymają wszystkie sołectwa i przewodniczących osiedli, którzy na ich podstawie wytypują
swoje reprezentacje.
• Przygotowaniem konkurencji, zabezpieczeniem w potrzebne sprzęty, nagłośnieniem,
przygotowaniem dyplomów zajmuje się Spółka Sport.
• W sprawach merytorycznych dotyczących przebiegu konkurencji należy kontaktować się tel.601
834 348 oraz mailowo p-senior@wp.pl
• Dodatkowo wśród kół gospodyń przeprowadzony będzie konkurs z nagrodami na „fit potrawę”
dla seniora, które będą prezentowane w holu hali sportowej.
5. Dla zwycięskich drużyn wręczane będą nagrody pieniężne, a dla uczestników dyplomy i medale.
6. Za najlepsze potrawy w konkursie kulinarnym wręczone będą nagrody rzeczowe.
7. Przewidziana jest oprawa muzyczna oraz drobny poczęstunek.
8. Uczestnikom mogą towarzyszyć kibice, których organizatorzy serdecznie zapraszają.
9. Uczestnicy mają obowiązek posiadać dowód tożsamości.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na Olimpiadę Senioralną PPL

Lp.

Imię i Nazwisko

Data urodzenia

Proszę wskazać kto pełni
funkcję kapitana
nr telefonów

1.

2.

3.

4.

Jeżeli reprezentują Państwo grupę/organizację/instytucję, proszę wpisać jaką:
……………………………………………………………………………………………………
1. Ostateczny termin zgłoszeń do 25 maja 2022r. Zgłoszenia można przesłać na adres mailowy
lucy.animacja@gmail.com, przesłać pocztą lub podać osobiście: adres Centrum Wspierania Inicjatyw
Obywatelskich w Pleszewie ul. Bolesława Krzywoustego 3, 63-300 Pleszew.
2. Wszelkich informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Koordynatorka Lucyna Roszak (+48 664054396)
3. W przypadku większej liczby zgłoszonych drużyn, niż planowana- o uczestnictwie w Olimpiadzie
zadecyduje kolejność zgłoszeń.
4. Organizatorzy potwierdzą udział drużyny do 31 maja 2022r.

