
Załącznik do uchwały Nr 46/65/2020 

Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

z dnia 14 września 2020 r. 

 

 

REGULAMIN  

MIĘDZYGMINNEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO 

DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ Z TERENU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

 

 

 
 

I. Postanowienia ogólne 

1. Igrzyska Młodzieży Szkolnej stanowią integralną część systemu współzawodnictwa sportowego dzieci 

i młodzieży. 

2. Zawody organizowane są w dwóch kategoriach wiekowych: 

a) Igrzyska Dzieci (2008 i młodsi); 

b) Igrzyska Młodzieży Szkolnej (2006 – 2007). 

3. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz na zasadach określonych 

w Kalendarzach Imprez Sportowych dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na rok szkolny 

2020/2021.  

II. Cel współzawodnictwa 

1. Oferowanie różnorodnych imprez sportowych w dyscyplinach i konkurencjach zgodnych ze szkolnym 

programem nauczania oraz stwarzanie uczestnikom okazji do sprawdzenia swego aktualnego stanu 

rozwoju fizycznego i porównania w wymiarze sportowym i zdrowotnym z rówieśnikami. 

2. Popularyzowanie i upowszechnianie sportu wśród ogółu dzieci i młodzieży. 

3. Umożliwienie dzieciom i młodzieży szkolnej zainteresowanej sportem i uczestniczącej w różnych 

formach szkolenia sportowego udziału w zawodach międzyszkolnych.  

4. Stwarzanie utalentowanej młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego. 

III. Organizator 

1. Nadzór nad całością sytemu międzygminnego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół 

z terenu powiatu grudziądzkiego objętego niniejszym regulaminem sprawuje Starostwo Powiatowe 

w Grudziądzu, zwane dalej głównym organizatorem. 

IV. Obowiązki organizatora 

1. Opracowanie Powiatowego Kalendarza Imprez Sportowych, w oparciu o Kalendarze Imprez 

Sportowych Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dany rok szkolny. 

2. Prowadzenie punktacji ogólnej poszczególnych gmin w ramach międzygminnego współzawodnictwa. 

3. Powiadomienie gminnych koordynatorów sportu o zmianie terminów zawodów, informowanie 

na bieżąco o punktacji danych gmin w ramach międzygminnego współzawodnictwa. 

4. Zabezpieczenie obsady sędziowskiej, medycznej oraz technicznej. 

5. Dokonanie zgłoszenia zwycięzcy powiatu poszczególnych zawodów na zawody szczebla 

wojewódzkiego. 



6. Przygotowywanie protokołów z zawodów oraz opracowywanie i przekazanie do wiadomości 

publicznej komunikatów końcowych z przeprowadzonych zawodów w środkach masowego przekazu. 

7. Przygotowanie obiektów sportowych, szatni, zapewnienie sprzętu sportowego, przyrządów 

pomiarowych należy do obowiązków kierownika zawodów. 

V. Uczestnictwo 

1. Uczestnikami zawodów sportowych są uczniowie szkół z terenu powiatu grudziądzkiego (bez względu 

na przynależność klubową). 

2. Wiek startujących określają regulaminy poszczególnych dyscyplin, zawarte w Kalendarzach Imprez 

Sportowych dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dany rok szkolny. 

3. Ustala się następujące warunki startu w zawodach: 

a) Zawodnik musi posiadać ważną legitymację szkolną, organizator zastrzega sobie prawo kontroli. 

b) Opiekun danej grupy przedkłada imienne zgłoszenie potwierdzone podpisami dyrektora szkoły 

i nauczyciela wychowania fizycznego prowadzącego zawodnika lub zespół, wzór stanowi 

załącznik do Kalendarza Imprez Sportowych dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dany 

rok szkolny. 

c) Organizator dopuszcza do udziału w rywalizacji sportowej zawodnika, którego rodzice/prawni 

opiekunowie wyrazili zgodę na: 

- przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań organizatora, 

- wykorzystanie wizerunku zawodnika w celu informacji i promocji zawodów na stronie 

organizatora: www.powiatgrudziadzki.pl i portalu społecznościowym Facebook oraz 

udokumentowania zawodów. Brak ww. zgód skutkował będzie niedopuszczeniem ucznia 

do zawodów sportowych.   

Za dostarczenie ww. zgód odpowiada opiekun danej grupy (formularz zgody stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego Regulaminu).  

d) Zawodnicy nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do ćwiczeń na lekcjach wychowania 

fizycznego, posiadający grupę dyspanseryjną A lub B (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej (Dz. U. 2019 poz. 736 z póź. zm.). Dyrektor danej szkoły oraz opiekun grupy 

zawodników złożonym na ręce organizatora zgłoszeniem drużyny potwierdza posiadanie 

przez zgłoszone osoby odpowiedniej grupy dyspanseryjnej. 

4. Reprezentacja szkoły w grach zespołowych powinna posiadać jednolite stroje sportowe z numerami 

na koszulkach oraz obuwie sportowe. 

5. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania przepisów określonych dla danej dyscypliny 

sportu, zawartych w Kalendarzach Imprez Sportowych dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego 

na rok szkolny 2020/2021, niniejszym regulaminie oraz przestrzegania zasad fair play.  

VI. Czas trwania 

1. Według Kalendarzy Imprez Młodzieży Szkolnej i Igrzysk Dzieci w ramach międzygminnego 

współzawodnictwa. 

2. Międzygminne współzawodnictwo sportowe w danym roku szkolnym może zakończyć się wcześniej 

z przyczyn niezależnych od organizatora głównego. 

VII. Dyscypliny objęte współzawodnictwem 

1. Igrzyska Dzieci – roczniki 2008 i młodsi: 

1. indywidualne i zespołowe biegi przełajowe – startują reprezentacje szkolne – oddzielnie dziewcząt 

i chłopców w dwóch grupach wiekowych: 

1.1. 6 zawodniczek/zawodników – grupa młodsza (2010 i młodsi)  

1.2. 6 zawodniczek/zawodników – grupa starsza (2008 – 2009) 

http://www.powiatgrudziadzki.pl/


W zawodach prawo startu mają również zawodnicy (indywidualnie), którzy zajęli miejsca 1-3 

w zawodach na szczeblu gminnym, jeżeli ich drużyna nie awansowała, 

2. sztafetowe biegi przełajowe: 8 x 800 m zawodniczki,  8 x 800 m zawodnicy,  

3. „6” piłkarskie – dziewczęta, chłopcy, 

4. mini piłka ręczna – dziewczęta, chłopcy, 

5. mini siatkówka – dziewczęta, chłopcy, 

6. tenis stołowy – dziewczęta, chłopcy, 

7. trójbój lekkoatletyczny – dziewczęta, chłopcy, 

8. czwórbój lekkoatletyczny – dziewczęta, chłopcy, 

2. Igrzyska Młodzieży szkolnej – roczniki 2006 – 2007: 

1. indywidualne i zespołowe biegi przełajowe – startują reprezentacje szkolne – oddzielnie dziewcząt 

(do 6 zawodniczek) i chłopców (do 6 zawodników). W zawodach prawo startu mają również 

zawodnicy (indywidualnie), którzy zajęli miejsca 1-3 w zawodach na szczeblu gminnym, jeżeli 

ich drużyna nie awansowała, 

2. sztafetowe biegi przełajowe – 8 x 800 m zawodniczki, 8 x 800 m zawodnicy, 

3. „6” piłkarskie – dziewczęta, chłopcy, 

4. piłka ręczna – dziewczęta, chłopcy, 

5. siatkówka – dziewczęta, chłopcy, 

6. tenis stołowy – dziewczęta, chłopcy, 

7. lekka atletyka (indywidualnie i zespołowo) „Mistrzostwa Powiatu w LA” – startuje z gminy 

po 3 zawodników/czki, w konkurencjach biegowych i po 2 w konkurencjach technicznych, 

zawodnik w 1+ sztafeta. 

VIII. Zasady punktacji  

1. Warunkiem uzyskania punktów jest udział w imprezie minimum dwóch zespołów. 

2. W każdej dyscyplinie, niezależnie od ilości startujących zespołów, punktowanych jest sześć miejsc 

wg klucza: 1 m – 30 pkt., 2 m – 25 pkt., 3 m – 20 pkt., 4 m – 15 pkt., 5 m – 10 pkt., 6 m – 5 pkt., brak 

udziału – 0 pkt. 

3. Punktacja dyscyplin: 

a) gry zespołowe, trójbój la, czwórbój la, sztafetowe biegi przełajowe, zespołowe la jak w punkcie 2, 

b) zespołowe biegi przełajowe – suma indywidualnie punktowanych 20 miejsc (wg klucza: 1 m – 

22 pkt., 2 m – 20 pkt., 3 m -19 pkt., 20 m – 2 pkt., pozostali kończący bieg – za udział 1 pkt.) dają 

odrębne wyniki końcowe dziewcząt oraz chłopców, 

c) lekka atletyka – sumy indywidualnie punktowanych w każdej konkurencji najlepszych 8 miejsc 

dziewcząt i odrębnie chłopców (wg klucza 1 m – 10 pkt., 2 m – 8 pkt., 3 m – 7 pkt., 8 m – 2 pkt., 

pozostali startujący z wynikami za udział – po 1 pkt.) dają odrębne wyniki końcowe dziewcząt 

oraz chłopców. 

IX. Sprawy organizacyjne 

1. Główny organizator może zdyskwalifikować zawodnika bądź drużynę, gdy jego zachowanie rażąco 

narusza zasady sportowej rywalizacji lub stwarza zagrożenie dla pozostałych uczestników zawodów 

oraz w przypadku nie przestrzegania przepisów określonych dla danej dyscypliny sportu. Podobnie 

skutkuje niewłaściwe zachowanie się opiekuna zawodnika bądź zespołu tj. w szczególności 

nieprzestrzegania przepisów określonych w niniejszym regulaminie oraz przepisów określonych 

dla danej dyscypliny sportu, zawartych w Kalendarzach Imprez Sportowych dla Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego.  

W przypadku dyskwalifikacji zostaje przyznanych „0” punktów dla reprezentacji danej gminy 

uczestniczącej w zawodach. 



2. Zawodnicy od początku do końca imprezy sportowej pozostają wyłącznie pod opieką swojego 

opiekuna. Obowiązkiem opiekuna jest dbanie o bezpieczeństwo jego zawodników. 

3. Za mienie zawodników w czasie zawodów nie odpowiada główny organizator oraz kierownik zawodów. 

4. Każda konkurencja przeprowadzona jest pod okiem zawodowego sędziego lub nauczyciela 

wychowania fizycznego. 

5. Główny organizator dostarcza Gminnym Koordynatorom Sportu Szkolnego Kalendarz Imprez 

Sportowych dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dany rok szkolny. 

6. Przed każdymi zawodami organizator główny w obecności opiekunów grup dokonuje odprawy 

technicznej. Zawodników lub drużyny należy zgłaszać 15 minut przed rozpoczęciem zawodów 

sportowych. 

7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zawodach opiekunowie zespołu bądź gminni koordynatorzy 

sportu szkolnego winni poinformować organizatora głównego najpóźniej dzień przed zawodami. 

X. Nagrody 

1. Nagrody (w grach zespołowych) w postaci pucharu otrzymuje drużyna zwycięska za pierwsze miejsce, 

medale i dyplomy otrzymują drużyny za pierwsze, drugie i trzecie miejsce, w zawodach indywidualnych 

medale i dyplomy otrzymują zawodnicy, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca. 

2. W drugiej dekadzie czerwca, podczas uroczystości podsumowania międzygminnego współzawodnictwa 

sportowego szkół dzieci i młodzieży z terenu powiatu grudziądzkiego Starosta Grudziądzki wręczy 

następujące nagrody:  

a) Nagrody pieniężne (z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego) dla wszystkich gmin 

uczestniczących we współzawodnictwie sportowym szkół dzieci i młodzieży z terenu powiatu 

grudziądzkiego, 

b) Puchary i dyplomy wg zajętych miejsc; 

c) Medale, statuetki, bądź nagrody w innej postaci „Lider sportu” dla 3 najlepszych uczniów – 

sportowców z każdej gminy wytypowanych przez zespół nauczycieli wychowania fizycznego w gminie. 

3. Wysokość nagród pieniężnych przyznawana jest na podstawie prowadzonej punktacji ogólnej   

poszczególnych gmin w ramach międzygminnego współzawodnictwa, określającej zajęte miejsce; 

4.  W przypadku wcześniejszego zakończenia międzygminnego współzawodnictwa sportowe, z przyczyn 

niezależnych od organizatora głównego, końcowa klasyfikacja gmin uzależniona będzie 

od procentowego przeprowadzenia zawodów sportowych ujętych w Kalendarzu Imprez Młodzieży 

Szkolnej i Igrzysk Dzieci na dany rok szkolny: 

a) poniżej 50% zawodów – bez klasyfikacji, bez nagród, 

b) od 50%  do 70% zawodów – bez klasyfikacji. Nagrody pieniężne przyznane zostaną w równej puli, 

c) powyżej 70% zawodów – klasyfikacja według prowadzonej punktacji ogólnej poszczególnych gmin 

w ramach międzygminnego współzawodnictwa. Nagrody pieniężne przyznane za poszczególne 

miejsca. 

XI. Inne 

1. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie, a dotyczące organizacji zawodów – rozstrzyga główny 

organizator wraz z kierownikiem zawodów. 

2. W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z głównym organizatorem. Adres: 

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86 – 300 Grudziądz, tel. 56 45 14 443, e-mail: 

bip@powiatgrudziadzki.pl. 

3. Informacje dotyczące organizacji zawodów, Kalendarz Imprez Sportowych na dany rok szkolny 

oraz komunikaty znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu 

www.powiatgrudziadzki.pl , w zakładce „z życia powiatu/sport i turystyka”. 

4.  

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

mailto:bip@powiatgrudziadzki.pl


Załącznik nr 1 do Regulaminu  

Międzygminnego Współzawodnictwa  

Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkół 
z terenu Powiatu Grudziądzkiego 

 

miejscowość. .................................., dn.  …………..  

 

…………………………………………………….. 

 

…………………………………………………….    
 (imię i nazwisko obojga  rodziców/ prawnych  opiekunów) 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ NA WYKORZYSTANIE 

WIZERUNKU DZIECKA 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz rejestrowanie wizerunku mojego 

dziecka podczas zawodów sportowych ……………………………………... poprzez umieszczanie ich 

na stronie internetowej: www.powiatgrudziadzki.pl i portalu społecznościowym facebook w celu informacji 

i promocji. 

 

 

    

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

( imię/imiona  i nazwisko dziecka , klasa) 

 

 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019. poz.1781);  

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 

3. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 2339). 

 

 

..…………………..………………………….. 

 

..………………………………………………. 
            (czytelne podpisy obojga  rodziców lub prawnych opiekunów ) 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

http://www.powiatgrudziadzki.pl/

