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REGULAMIN 

I. Postanowienia ogólne   

1. Nazwa przedsięwzięcia:  III Integracyjny Turniej Sportowy „Razem, zdrowo na 

sportowo” 

2. Termin: 25 października 2018 r. godzina 9.00-12.00 

3. Miejsce: Hala Sportowa w Szkole Podstawowej nr 52 im. Marii Konopnickiej 

w Lublinie, ul. Władysława Jagiełły 11. 

4. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 53 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym nr 2 (ul. Głuska 5, 20-439 Lublin, tel/fax: 81 74 447 07, 730 000 415, 

e-mail: poczta@sosw2.lublin.eu) we współpracy ze Stowarzyszeniem na 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie Oraz Ich 

Rodzin „Jesteśmy Wśród Was” . Projekt finansowany jest ze środków Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.  

5. Osoba do kontaktu: Justyna Kułak, Ryszard Długosz 

6. Cele imprezy: 

 integracja dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych, 

 budowanie postawy akceptacji i dostrzegania potrzeb osób z niepełnosprawnością, 

 kształtowanie kompetencji społecznych wśród uczniów, 

 propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, 

 ukazywanie wpływu ruchu i  odpowiedniego żywienia na organizm człowieka, 

 kształtowanie postaw rodziców,  

 współzawodnictwo i prezentacja osiągnięd uczniów. 

7. Szkoły zaproszone do udziału w turnieju dostarczają Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1)                  

z danymi zawodników do organizatora osobiście lub drogą e-mail do dnia 19 października 

2018 r. 

 

II. Program imprezy 

1. Ceremonia rozpoczęcia: 

 Powitanie uczestników turnieju –  pani Danuta Wach - dyrektor SOSW nr 2 w Lublinie 
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 Wystąpienia zaproszonych gości. 

2. Prezentacja drużyn, przemarsz z atrybutami, okrzyki sportowe każdej drużyny.  

3.  Prezentacja jury, omówienie zasad . 

4. Uroczyste przyrzeczenie wszystkich uczestników. 

5. Rozgrzewka dla uczestników i kibiców - prowadzi Aneta Wojtasiewicz – nauczyciel 

SOSW nr 2 

6. Konkurencje sportowe – Robert Sych – nauczyciel SOSW nr 2 

7. Ceremonia zakooczenia. Podziękowanie uczestnikom, uroczyste wręczenie medali, 

rozdanie dyplomów i nagród, pamiątkowa fotografia wszystkich drużyn. 

III. Uczestnicy 

1. Impreza adresowana jest do uczniów klas I-III uczęszczających do szkół podstawowych 

(Szkoła Podstawowa nr 40, 47, 52,53) . 

2. W turnieju weźmie  udział 64 zawodników ze wszystkich szkół.  

3. Każda z zaproszonych szkół typuje do turnieju 16 zawodników.  

4. Zawodnicy podzieleni są na 4 szesnastoosobowe drużyny, w skład których wchodzą 

uczniowie z niepełnosprawnością i pełnosprawni. Z każdej   drużyny  zostaną 

wyodrębnione 2 ośmioosobowe zespoły. 

5. Szkoły mogą zgłosid prezentacje zespołu cheerleaderek do krótkich (do 3 minut) 

występów w przerwach między konkurencjami. 

6. Do kibicowania zawodnikom zaproszeni są uczniowie ww. szkół podstawowych. Mogą 

oni przygotowad stroje, okrzyki, atrybuty kibica itp. dotyczące sportu i zdrowego stylu 

życia. 

7. Każdy zawodnik zobowiązany jest do wystąpienia w stroju sportowym (biała koszulka, 

spodenki, obuwie sportowe).  

IV. Konkurencje 

1. Rywalizacja 4 drużyn na torach sprawnościowych, dostosowanych do możliwości 

psychofizycznych uczestników. Zadania oparte są na naturalnych formach ruchu, a ich 

wykonanie wymaga współpracy i współdziałania w każdej  drużynie.  Połączone są 

z rozwiązywaniem zagadek związanych ze zdrowiem. W konkurencjach zawodnicy 

muszą wykazad się zwinnością, zręcznością, szybkością: są to m.in: bieg 

z przeszkodami, „Lawinowy wyścig”, „Marchewkowa sztafeta”, „Zbieranie plonów”, 

„Duety do mety!”. 

V. Bezpieczeństwo 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zagubione podczas 

udziału w imprezie. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników 

podczas trwania turnieju. 

3.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników 

podczas trwania turnieju. 

4. Uczestnicy imprezy zobowiązani są przestrzegad przepisów BHP, p.poż oraz 

porządkowych obowiązujących na terenie Hali sportowej. 

5. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do stosowania się do poleceo porządkowych 

wydawanych przez służby porządkowe organizatora, służby informacyjne, 
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przedstawicieli organizatora, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Straży 

Pożarnej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów do wykonywania ich 

poleceo.   

6. Nad uczestnikami turnieju (zawodnicy i kibice) bezpośrednią opiekę sprawują ich 

opiekunowie, którzy ponoszą za nich pełną odpowiedzialnośd.  

7. W konkurencjach sportowych zawodnikom będą pomagad wolontariusze. 

Wolontariusze będą udzielad dodatkowej pomocy również kibicom. 

 

VI. Ochrona danych i wizerunku 

1. Rodzice zawodników biorących udział w turnieju zobowiązani są wyrazid zgodę na 

uczestnictwo swojego dziecka oraz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 

oraz opublikowanie zarejestrowanego wizerunku w materiałach i informacjach 

z turnieju (załącznik nr 2).  

 
VII. Inne 

1. Udział w imprezie jest bezpłatny.  

2. Organizator zapewnia uczestnikom nagrody - medale za uczestnictwo oraz dyplomy 

dla szkół biorących udział w turnieju.  

3. Organizator zastrzega sobie możliwośd zmiany regulaminu.  

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 


