
  

 
  

REGULAMIN 

  

 

Cel imprezy:  

  

Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży szkolnej.  

  

Organizator:  

  

Organizatorem cyklu warsztatów „Hooop Spoort” , zwanych dalej Akcją, jest Fundacja Klub 

Polskiej Lekkiej Atletyki, ul. Czahary 43/45/27, 93-478, Łódź  

  

Przebieg wydarzenia:  

  

Udział w Akcji jest bezpłatny.  

Kierowana jest do dzieci w wieku od 8 do 12 lat (klasy IV-VI szkoły podstawowe). 

Akcja prowadzona będzie przez wykwalifikowanych trenerów i instruktorów lekkiej atletyki , 

dziennikarzy sportowych i organizatorów rekreacji sportowych.   

 

Harmonogram: 

 

12.10.2021 
SUSZ – Hala sportowo-widowiskowa,  

ul. Piastowska 5c 

13.10.2021 
DOBRE MIASTO – Hala SP 3, 

 ul. Garnizonowa  

14.10.2021 
DZIAŁDOWO – Hala SP 2,  

ul. Sportowa 1 

18.10.2021  
NIDZICA – Hala MOSiR,  

ul. Polna 8 

19.10.2021 
BARCZEWO – Hala przy Zespole Szkół,  

ul. Północna 14 

20.10.2021 
SZCZYTNO – Hala MOSIR,  

ul. Lanca 1 

26.10.2021 
BIAŁA PISKA – Hala SP im. Tadeusza Kościuszki,  

ul. Moniuszki 7 

27.10.2021 
WYDMINY – Hala przy ZSO,  

ul. Grunwaldzka 94 



28.10.2021 
WIELBARK – Hala SP im. Królowej Jadwigi, ul. 

Kopernika 12  

09.11.2021 RZGÓW – Hala GOSTiR, ul. Szkolna 5 

  

  

Ramowy program wydarzenia:  

  

Część wprowadzająca:  

  

1. Przywitanie, przedstawienie założeń programu i Gości  

 

 Część edukacyjna:  

  

1. Prezentacja filmów o historii lekkiej atletyki oraz największych, współczesnych imprez 

lekkoatletycznych  

2. Konkursy tematyczne  

Czas trwania: około 1 godz. 

  

Część sportowa – oficjalne otwarcie „Hooop Spoort”:  

  

1. Zebranie reprezentacji  

2. Apel olimpijski  

3. Ślubowanie sportowców  

4. Uroczyste zapalenie znicza olimpijskiego  

5. Ćwiczenia z mistrzem, stacje lekkoatletyczne (ćwiczenia na zaliczenie bez 

współzawodnictwa), np.: 

a. Rzut oszczepem dziecięcym  

b. Skok wzwyż  

c. Skoki dodane/trójskok  

d. Bieg przez płotki  

e. Ćwiczenia sprinterskie – start z bloku  

f. Formuła lekkoatletyczna (sprawność)  

g. Refleksomierz  

Udział : wszystkie dzieci   

6. Współzawodnictwo– Rywalizacja sztafet  

Udział: Przeprowadzona zostanie drużynowa rywalizacja dla klas IV, V i VI w biegu sztafetowym 

na dystansie 200m (osobno dziewczynki i chłopcy). 

W skład reprezentacji sztafety wchodzi 6 dziewcząt, 6 chłopców oraz rezerwowi . W przypadku nie 

posiadania zawodników/zawodniczek w określonym wieku istnieje możliwość zastąpienia 

nieobecnych wyłącznie zawodnikami młodszymi. 

Czas trwania: około 2 godzin  

 

7. Ceremonia dekoracji:  

Czas trwania: około 30 minut  

Udział: wszystkie dzieci   

8. Zakończenie olimpiady  

Czas trwania całości około 3-4 godziny  



  

Podczas trwania akcji uczestnicy pozostaną pod opieką trenerów i instruktorów.  

Program minutowy może ulec zmianie ze względu na ilość uczestników.  

Każde dziecko otrzymuje koszulkę, owoc, wodę.  

Wszystkie dzieci po ukończeniu rywalizacji otrzymują pamiątkowy medal oraz dyplom. Nie 

będzie prowadzona klasyfikacja startujących. Organizator wyłoni jedynie zwycięzców w 

rywalizacji sztafet.   

Dzieci do startu nie mogę używać obuwia specjalistycznego (kolce lekkoatletyczne).  

  

Uczestnictwo:  

  

1. Do udziału w Akcji mogą zgłaszać się Szkoły Podstawowe klasy IV-VI (uczniowie, którzy 

planowo realizują program nauczania.)  

 

2. Całkowity limit miejsc na każdą lokalizację wynosi 250 uczniów.  

 

3. Reprezentacja szkoły - w biegach sztafetowych biorą udział tylko pełne reprezentacje szkół (tj. 

12 osób +6 rezerwowych ): Klasa IV: 2 dziewczynki i 2 chłopców (+ 1 rezerwowa dziewczynka + 1 

rezerwowy chłopiec), Klasa V: 2 dziewczynki i 2 chłopców(+ 1 rezerwowa dziewczynka + 1 

rezerwowy chłopiec),  

Klasa VI: 2 dziewczynki i 2 chłopców (+ 1 rezerwowa dziewczynka + 1 rezerwowy chłopiec).  

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany maksymalnej ilości uczestników w poszczególnych 

lokalizacjach.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia szkoły do współzawodnictwa po upływie 

terminu zgłoszeń. 

 

Zgłoszenia:  

1. Uczestnicy dokonują zgłoszeń elektronicznych za pomocą formularza dostępnego na stronie 

www.sportgeneracja.pl w zakładce ZAPISY 

  

  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:  

  

1 Formularz wysyłamy na adres fundacja@klub-pla.pl 

2 Przesłany elektronicznie formularz nie musi zawierać podpisu   

3 Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej dzień przed imprezą w danej lokalizacji  

4 Istnieje możliwość modyfikacji list startowych w dniu imprezy w biurze zawodów  

5 Udział w Akcji biorą osoby niepełnoletnie , każdy z opiekunów przyprowadzający dzieci na 

Akcję, zobowiązany jest do posiadania listy uczestników i opiekunów oraz pozostawienia jej w 

biurze zawodów wraz z podpisem.  

  

 

 

  

http://www.sportgeneracja.pl/
mailto:fundacja@klub-pla.pl


 

 

Postanowienia końcowe:  

  

1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zawieszenia lub przerwania Akcji w danym 

mieście – wówczas istnieje możliwość wskazania innego miasta i obiektu sportowego do 

przeprowadzenia akcji „Hooop Spoort”  

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody rzeczowe, które wystąpią przed, 

podczas i po trwaniu akcji  

3. uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminów obiektów, na których 

prowadzona jest Akcja oraz przepisów BHP i ppoż.   

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia wywiadów, robienia zdjęć, 

filmowania , używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu i innych materiałów 

pochodzących lub związanych z Akcją na potrzeby reklamowe, promocyjne  

5. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na używanie wypowiedzi, wizerunku oraz informacji  

od dziecka bez powiadomienia , wyłącznie na potrzeby promocji i raportowania Akcji oraz 

innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Klub Polskiej Lekkiej Atletyki   

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Akcji lub jego przerwania bez podania 

powodów  

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie   

8. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator   

9. Organizator posiada ubezpieczenia OC oraz rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o 

szkody wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzenia Akcji  

10. Biorąc udział w zabawie rodzic/opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych 

zawartych na karcie zgłoszeniowej  (zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie 

ochrony danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez Organizatora w zakresie i przez 

okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Akcji „Hooop Spoort”. 

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje także publikację wizerunku uczestnika, imienia 

i nazwiska wraz z data urodzenia – każdy sposób, w jaki publikowana lub 

rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji Akcji „Hooop Spoort”.  

  

  

  


