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Regulamin Międzycentrowej Olimpiady Sportowej dla dzieci i młodzieży 

z wrocławskich Centrów Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży, 

przeprowadzonej na terenie  

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży „Tęcza” 

 

1. Organizator 

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży „Tęcza” na Praczach Odrzańskich 

prowadzone przez Parafię pw. Św. Anny we Wrocławiu - Praczach Odrzańskich 

 

Koordynator projektu Monika Dyrcz tel. 697 083 430 

 

Koordynator Olimpiady Kamila Klonowska tel. 693 973 303 

 

2. Cel Olimpiady 

- podnoszenie kultury fizycznej wychowanków Wrocławskich Centrów Rozwoju i Aktywności 

Dzieci i Młodzieży 

- integracja dzieci i młodzieży z  Centrów Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży 

- możliwość zdrowego i aktywnego spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży 

- celem Olimpiady nie jest konkurowanie między Centrami, ale zdobywanie wiedzy 

i umiejętności poprzez dobrą zabawę.  

 

3. Termin i miejsce 

Olimpiada odbędzie się 17 września 2016 roku na terenie Centrum „Tęcza” na osiedlu 

Pracze Odrzańskie w godzinach od 10:30 do 15:30 

 

Plan imprezy:  

 

Do godz. 10:30 –  Zgłaszanie uczestników w punkcie informacyjnym  

10:40 - Pochód olimpijski i prezentacja drużyn 

10:55 - Uroczyste rozpoczęcie olimpiady z udziałem przedstawicieli z Urzędu Miejskiego  

przedstawienie regulaminu, ślubowanie, zapalenie znicza olimpijskiego 

11:00 - Rozpoczęcie olimpiady  

11:00 - 15: 00 - Czas na udział w konkurencjach sportowych  

15:00 – Zakończenie olimpiady, przekazanie wyników komisji oceniającej,  czas na posiłek 

15:30 – Ogłoszenie wyników olimpiady, wręczenie nagród 

16:00 - Zakończenie imprezy 
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4. Warunki uczestnictwa 

- Do uczestnictwa w grze zaproszone są dzieci i młodzież z wrocławskich 

Centrów Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży 

- Każde Centrum zgłasza drużyny dzieci i młodzieży (najlepiej, aby dzieci w reprezentacji były 

zróżnicowane wiekiem). 

- zgłoszenia drużyn należy dokonać drogą mailową za pomocą „Karty zgłoszenia” do dnia 

13.09.2016 r. na adres:  swietlice.srodowiskowe@gmail.com 

W zgłoszeniu należy podać:  

1. Nazwę Centrum  

2. Ilość dzieci biorącą udział w wydarzeniu 

3. Numer telefonu, imię i nazwisko opiekuna grupy dzieci biorącej udział 

w Olimpiadzie 

- Organizator dopuszcza możliwość uczestnictwa dowolnej ilości dzieci z Centrum.  Jeśli do 

Olimpiady zostanie zgłoszona duża ilość Centrów, wówczas organizator poinformuje o tym 

fakcie  zainteresowane Centra i będzie prosił o wprowadzenie limitu.  

Wychowawcy/opiekunowie grup towarzyszą dzieciom i młodzieży podczas Olimpiady.  

 

5. Zasady przeprowadzania gry 

- Reprezentanci wszystkich Centrów zgłaszają swoją obecność w punkcie informacyjnym, gdzie 

otrzymują szczegółowe instrukcje poruszania się po terenie (mapka), karty startowe dla 

wychowanków oraz potrzebne praktyczne informacje dla wychowawców. 

- Prosimy, aby każde z Centrów przyniosło ze sobą transparent. Prosimy, aby na każdym 

transparencie znalazła się nazwa Centrum oraz logo. 

- Po uroczystym rozpoczęciu Olimpiady wszystkie drużyny wyruszą na „szlak olimpijski”. 

- Olimpiada zakończy się po upływie około 4 godzin od rozpoczęcia, po upływie czasu, lub 

wykonaniu wszystkich zadań drużyna powinna się zgłosić w punkcie informacyjnym, aby zdać 

swoje karty zawodnicze. 

- Sędziowie ocenią i podlicza punkty zdobyte przez każde Centrum.  

- Każda z drużyn otrzyma nagrodę za uczestnictwo w grze – nagroda rzeczowa dla każdego 

Centrum.  Uczestnicy Olimpiady zostaną obdarowani nagrodami w postaci medali, pucharów 

oraz drobnych nagród rzeczowych. 
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6. Konkurencje przeprowadzone podczas Olimpiady 

I. Piłka nożna – 5 osób – do 16 roku życia, 

II. Bieg przełajowy – 1 os. – do 18 r. ż., 

III. Tor przeszkód – 8 os. – do 18 r. ż., 

IV. Strzelanie z łuku – 1 os. – do 11. r. ż., 

V. Hokej na trawie – 3 os. – do 13 r. ż., 

VI. Siatkówka – 3 os. – do 18 r. ż., 

VII. Badminton – 2 os. – do 11 r. ż., 

VIII. Pchnięcie kulą – 1 os. – do 13 r. ż., 

IX. Przeciąganie liny – 6 os. – do 16 r. ż., 

X. Konkurs wiedzy olimpijskiej – 2 os. – do 13 r. ż..  

 

7. Informacje dodatkowe 

- opiekunowie grup zobowiązują się do dopilnowania tego, aby podczas olimpiady wszyscy 

zawodnicy stosowali się do regulaminu olimpiady oraz zachowali zasady bezpieczeństwa 

i ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego. 

- Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku dzieci i młodzieży, biorących udział 

w olimpiadzie, przy czym wizerunek ten wykorzystywany zostanie jedynie w  materiałach 

promujących wydarzenie. Za otrzymanie zgody na utrwalanie wizerunku dzieci i młodzieży, 

biorącej udział w grze odpowiedzialni są opiekunowie grup zgłaszanych do gry. 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne zaginione w trakcie trwania 

Olimpiady. 


