REGULAMIN
III POWIATOWEJ SPARTAKIADY
DLA MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH
POWIATU CIESZYŃSKIEGO
„SPORT

- UŚMIECH - ZABAWA 2021”

I.

CEL:

➢ integracja i aktywizacja Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych do wspólnego uczestnictwa
w imprezach sportowo - rekreacyjnych organizowanych przez Związek OSP RP,
➢ popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz drużyn MDP,
➢ krzewienie wśród dzieci i młodzieży idei sportowej oraz pogłębianie wiedzy na temat
działalności statutowej ZOSP RP.

II.

ORGANIZATOR:

➢

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie,

➢

Komisja ds. dzieci i młodzieży przy ZOP ZOSP w Cieszynie,

➢

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Hażlachu,

➢

Zarząd OSP w Hażlachu.

III.

TERMIN I MIEJSCE:

11 lipca 2021 roku, o godz. 14:30 na boisku sportowym
Boisko sportowe LKS Viktoria Hażlach ul. Główna 37 w Hażlachu
Przyjazd i rejestracja drużyn do godz. 13:30

IV.

UCZESTNICTWO

1. W Spartakiadzie mają prawo wziąć udział drużyny MDP działające przy Ochotniczych
Strażach Pożarnych z powiatu cieszyńskiego.
2. Uczestnikiem spartakiady może być członek MDP w wieku od 7 do 16 lat.
3. Opiekun może zgłosić dowolną ilość osób. Każdego uczestnika zgłasza się
wypełniając internetowy formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie internetowej
OP ZOSP RP w Cieszynie.
4. Za udział w zawodach organizator pobiera opłatę startową w wysokości 20 PLN od
osoby.
5. Opłatę należy uiścić przelewem do dnia 5.07.2021
Tytuł przelewu:
wpłata na działalność statutową – [nazwa OSP]
Dane do przelewu
na konto w banku Zarządu OP ZOSP w Cieszynie
Zarząd Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Cieszynie
43-400 Cieszyn ul. Bobrecka 29
Konto bankowe

BS Cieszyn nr : 25 8113 0007 2001 0023 7246 0001
6. Uczestnicy spartakiady będą podzieleni na 5-cio lub 6-cio osobowe drużyny, w
zależności od ilości uczestników i kategorii wiekowych.
7. Organizator zapewnia posiłek i napoje dla uczestników spartakiady.
8. Organizator udostępnia do pobrania wzór zgody uczestnictwa dziecka
w spartakiadzie, które podpisuje rodzic (załącznik nr 1 niniejszego regulaminu).
9. Nad bezpieczeństwem drużyny w czasie spartakiady czuwa jej opiekun.
10. Organizator zapewni opiekę medyczną, obsługę sędziowską i techniczną.
11. Organizator nie zapewnia transportu uczestników spartakiady.
12. Szczegółowy sposób przeprowadzenia poszczególnych konkurencji przedstawiony
będzie przez sędziego głównego spartakiady w dniu rozgrywek.
13. Zawodników obowiązuje ubiór oraz obuwie sportowe dostosowane do warunków
atmosferycznych i komfortu uczestnika.
14. Obowiązkowo wymagane jest nakrycie głowy uczestnika – np. czapka z daszkiem.
15. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo ewentualnych
zmian w regulaminie.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia z powodu złych
warunków atmosferycznych lub niewystarczającej ilości zgłoszeń uczestników.
Wszelkie wpłacone środki będą wówczas zwrócone do dnia 15 lipca 2021 roku.

V.

ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie drużyn odbywa się drogą elektroniczną przez wypełnienie formularza na
zamieszczonego na stronie internetowej www.zosp-powiat.cieszyn.pl
2. Zgłoszenia przyjmowane będą do 5 lipca 2021 roku.
Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
3. W dniu spartakiady obowiązuje rejestracja uczestników w wyznaczonym miejscu.
4. Podczas rejestracji opiekunowie drużyn weryfikują dokumenty, składają zgody
uczestnictwa (załącznik nr 1) oraz otrzymują pakiety startowe dla członków drużyn.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy startujących w
przypadku niedostarczenia załącznika nr 1 (zgody od rodziców) lub braku opłaty.

VI.

PROGRAM SPARTAKIADY

13.30 – 14.15 Rejestracja uczestników i odbiór pakietu startowego przez opiekuna
14.15 – 14.20 Przygotowanie do zbiórki
14.20 – 14.30 Uroczyste otwarcie
14.30 – 15.15 Utworzenie drużyn i rozpoczęcie konkurencji – cześć I

15.15 – 15.20 Przerwa regeneracyjna
15.20 – 16.15 Kontynuacja konkurencji – cześć II
16.15 – 16.45 Poczęstunek dla uczestników
17.00 – 17.10 Uroczyste zakończenie i wręczenie nagród
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny zakończenia rozgrywek.

VII.

NAGRODY

1. Wszyscy uczestnicy Spartakiady otrzymają pakiety startowe oraz drobne nagrody
rzeczowe.
2. Zwycięzcy spartakiady otrzymają nagrody rzeczowe.

VIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nie zapisanych w regulaminie ostateczne decyzje podejmuje
organizator.
2. Przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z
zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Wyniki III Powiatowej Spartakiady dostępne będą na stronie internetowej oraz profilu
społecznościowym Komisji ds. MDP https://www.facebook.com/Komisja-MDP-powiatcieszyn-290032085218197

Załącznik nr 1 do Regulaminu III Powiatowej Spartakiady Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA DZIECKA

Ja, niżej podpisany (imię nazwisko rodzica) ………………..…..………………………………
zapoznałem/am się i akceptuję warunki Regulaminu Spartakiady MDP oraz wyrażam zgodę na
udział mojego dziecka (imię, nazwisko) ………………………………………………………..
w wydarzeniu sportowo-edukacyjnym III Powiatowej Spartakiady Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych odbywającym się 11.07.2021 r. (niedziela) w godz. 13:30 - 17:15, na terenie
boiska klubu sportowego LKS Victoria zlokalizowanego w Hażlachu przy ulicy Głównej 37.
Zaświadczam, że dziecko nie ma przeciwskazań zdrowotnych, by brać czynny udział w
rywalizacji w konkurencjach sportowych.

Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych i wizerunku mojego dziecka na
potrzeby organizacji oraz podsumowania wydarzenia zgodnie z Regulaminem III Powiatowej
Spartakiady Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Hażlach 2021

……………..…………………
czytelny podpis rodzica/opiekuna

