
REGULAMIN  KONKURSU  SPORTOWEGO  

„WYBIERAM ZDROWIE” 

W RAMACH 

IV  POWIATOWEGO  PRZEGLĄDU TALENTÓW  MŁODZIEŻY 

„Pejzaże duszy” 

ORGANIZATOR 

 Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Trójki „SATelita” przy  
III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Świdnicy. 

CEL KONKURSU 

 Propagowania zdrowego stylu życia zgodnie z hasłem przewodnim konkursu 
„Wybieram zdrowie”. 

 Kreowanie postaw prozdrowotnych poprzez kształtowanie nawyków aktywności 
ruchowej. 

 Kształtowanie wybranych cech motorycznych: skoczności, szybkości, mocy. 
 Podnoszenie świadomości społecznej z zakresie promowania i kształtowania 

prozdrowotnego stylu życia młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych. 

 Doskonalenie umiejętność działania w zespole. 
 Rozwijanie umiejętność pozytywnej i motywującej rywalizacji. 

 
ADRESACI KONKURSU 

 Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy siódme), 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

 

REGULAMIN 

 Warunkiem uczestnictwa  w konkursie sportowym, jest zgłoszenie 3 osobowej 
drużyny (2 chłopców, 1 dziewczyna) – załącznik nr 1.  

 Każdy uczestnik musi dołączyć do zgłoszenia, pisemną zgodę prawnych opiekunów 
(załącznik nr 2).  

 Każdy zawodnik musi posiadać strój sportowy, obuwie zmienne, dziewczęta podczas 
wykonywania ćwiczeń konkursowych obowiązkowo związane włosy. 

 Ocenie punktowej podlegać będą dwie części konkursu: tzn. część I - praktyczna 
dotycząca aktywności ruchowej, część II - teoretyczna dotycząca zdrowego stylu życia 
np. obliczanie wydatku energetycznego różnych aktywności fizycznych (w oparciu o 
podane informacje).  

 Jury powołane przez Organizatora, dokona wyłonienia zwycięskiej drużyny. 
 Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 
 Jury ma prawo do przyznania dodatkowych nagród, jak i również prawo do 

nieprzyznania nagrody. 



 O podziale nagród decyduje jury. 
 Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 
 W sprawach spornych, nieujętych w regulaminie, decyzję podejmują organizatorzy. 
 Zgłoszenie do konkursu (załącznik nr 1,2) należy przesłać drogą elektroniczną na 

adres organizatora: biuro@satelita.swidnica.pl z dopiskiem KONKURS 
SPORTOWY  do 1 czerwca 2018 roku. 

 Konkurs odbędzie się 7 czerwca 2018 roku w siedzibie III Liceum 
Ogólnokształcącego w Świdnicy, ul. Kościelna 32, o godz. 9.00. 

 Rejestracja konkursowa i warsztatowa rozpocznie się 7 czerwca 2018 roku, w holu 
siedziby organizatora, od godziny 8.00. 

 Gala konkursowa i uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 7 czerwca 2018 roku o 
godzinie 13.30 na Pikniku Edukacyjnym III LO „Nastrójka”, edycja IV „Pejzaże 
duszy”. Warunkiem odebrania nagrody jest obecność na uroczystości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA KONKURSU SPORTOWEGO  

„WYBIERAM ZDROWIE” 

W RAMACH  

IV POWIATOWEGO PRZEGLĄDU TALENTÓW MŁODZIEŻY 

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Trójki  

„SATelita” 

      Ul. Kościelna 32 

      58-100 Świdnica 

biuro@satelita.swidnica.pl 

 
 
 
 

1. Imiona i nazwiska uczestników konkursu: 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
………………………………………………... 

2. Adresy uczestników konkursu: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

3. Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………. 
4. Szkoła, klasa do jakiej uczęszczają uczestnicy: 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

5. Adres e-mail: …………………………………………………………………………. 
6. Imię i nazwisko nauczyciel/opiekuna: ……………………………………………….. 

 
 Zgłaszamy chęć uczestnictwa w Konkursie Sportowym w ramach IV Powiatowego 

Przeglądu Talentów Młodzieży.  
 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem Konkursu Sportowego „Wybieram 

Zdrowie” i akceptujemy jego postanowienia. 
 

 
 
 
 
….…………………………………………….. 
  data, miejsce, podpis Uczestnika/opiekuna prawnego* 

 
 

*niewłaściwe skreślić 
 



 

Załącznik nr 2 
do regulaminu Konkursu Sportowego 
 
……………………………………………………… 
Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

……………………………………………………… 
Klasa i nazwa szkoły 

……………………………………………………… 
Adres zamieszkania uczestnika konkursu 

……………………………………………………… 
Imię i nazwisko prawnego opiekuna 

 
 
Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Trójki  

SATelita 
      Ul. Kościelna 32 
      58-100 Świdnica 

 
 

Pisemna zgoda opiekunów prawnych uczestników Konkursu 
 
Ja,…………………………………………………………………………………….., wyrażam 
zgodę na udział mojego syna/mojej córki ( ………………………………………………… ) 
w konkurencjach sportowych, które odbędą się w dniu 7.06.2018 r.  w sali gimnastycznej  
III LO w Świdnicy.  
Jednocześnie informuję, że syn/córka nie ma przeciwwskazań do wykonywania różnych form 
ruchu. 
 
 
 
Data, miejsce, podpis prawnego opiekuna: 
 
………………………………………………………… 
 


