
REGULAMIN SPARTAKIADY PRZEDSZKOLAKÓW  

  

1.Celem spartakiady jest: 

  propagowanie wśród dzieci z terenu Gminy Pilzno aktywności 

ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego, 

  popularyzacja kultury fizycznej wśród najmłodszych, rozwijanie 

wrodzonych predyspozycji i sportowych zainteresowań, wyzwalanie 

aktywności fizycznej, 

  nauka reguł zdrowego współzawodnictwa,  

 pokazanie możliwości czerpania radości z życia poprzez udział 

w zabawach sportowych, 

2.Termin i miejsce 

Spartakiada dla dzieci odbędzie się w pierwszy poniedziałek ferii zimowych 

w godzinach 930 - 1230 na sali gimnastycznej w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Łękach Dolnych. 

 3.Zasady uczestnictwa 

W spartakiadzie biorą udział dzieci 5 i 6 letnie. Drużyny reprezentujące 

przedszkola składać się będą z 10 uczestników oraz 2 opiekunów.                                                                                 

 Drużyny będą uczestniczyć w  konkurencjach sportowych.                  

Drużyny zobowiązane są przygotować na spartakiadę: 

 strój sportowy w jednym kolorze dla drużyny oraz obuwie sportowe 

 jeden okrzyk „bojowy” 

 transparent z nawą drużyny 

 

Organizator powołuje komisję sędziowską składającą się z nauczycieli 

przedszkoli biorących udział w spartakiadzie i  nauczycieli wychowania 

fizycznego 



Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie: 

 umiejętności organizacyjne zespołu, 

 sprawność ruchową dzieci,  

 postawę dziecka w trakcie konkurencji sportowych, 

 zaangażowanie w działanie, 

 szybkość wykonywanych konkurencji. 

  4.Zgłoszenia 

Zgłoszenia do organizatora imprezy sportowej należy złożyć pisemnie na 

tydzień przed rozpoczęciem spartakiady. 

W zgłoszeniu  należy podać: 

  nazwę przedszkola; 

  imiona i nazwiska uczestników; 

  imiona i nazwiska opiekunów; 

 oświadczenia rodziców o stanie zdrowia dziecka i zgoda na udział 

w spartakiadzie (pozostaje w dokumentacji przedszkola); 

 zgoda na przetwarzanie danych i wizerunku dziecka. 

 5. Nagrody 

   Wszystkie dzieci startujące w spartakiadzie otrzymają nagrody w formie 

drobnych upominków oraz dyplomów za udział w Spartakiadzie 

Przedszkolaka.  

   Zostaną przyznane nagrody dla przedszkoli za zajęcie I, II i III miejsca. 

Walczymy o "Puchar Dyrektora " !!! 

6.Postanowienia końcowe: 

Organizatorzy dla dzieci biorących udział w spartakiadzie zapewniają napoje 

i słodki poczęstunek.                                                                                                            

Za rzeczy zagubione podczas trwania imprezy organizatorzy nie ponoszą 

odpowiedzialności.  

Każde przedszkole, zapewnia opiekę swoim zawodnikom oraz ponosi za nich 

całkowitą odpowiedzialność. 


