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REGULAMIN W KATEGORII MŁODZIEŻOWEJ i OPEN 

 

1. ORGANIZATORZY: 

• Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie 

• Sport Pleszew Sp. z o.o. 

• Zajezdnia Kultury w Pleszewie 

2. PARTNERZY: 

• Centrum Wolontariatu w Pleszewie 

• Bractwo Kurkowe w Pleszewie 

• DART Pleszew 

3. TERMIN I MIEJSCE: 

4 czerwca 2022 r. 

Godz. 8.00 Odprawa kapitanów drużyn oraz odbiór pakietów startowych – Kręgielnia bowlingowa w Parku Wodnym 

„Planty” 

Godz. 9.00 Oficjalne otwarcie zawodów – Stadion miejski 

Miejsca: Park Wodny „Planty”, Stadion Miejski, Strzelnica Bractwa Kurkowego, Kręgielnia bowlingowa w Parku 

Wodnym „Planty”. 

W przypadku dużej liczby drużyn Organizator przewiduje możliwość rozegrania konkurencji BOWLING w kategorii 

MŁODZIEŻOWEJ w dniu 3 czerwca 2022 r. (piątek) w godzinach dopołudniowych.  

4. UCZESTNICY: 

Uczestnikami mogą być mieszkańcy Miasta i Gminy Pleszew, osoby uczące się lub pracujące na terenie Miasta i 

Gminy Pleszew oraz zaproszeni przez organizatorów goście. 

Każdy uczestnik musi wystartować w minimum 1 konkurencji. 

Uczestnicy biorą udział na własne ryzyko i odpowiedzialności – oświadczają że stan zdrowia pozwala im wziąć udział 

w zmaganiach w trakcie Olimpiady PPL. 

Drużyny mogą reprezentować: grupy nieformalne, zakłady pracy, szkoły, kluby sportowe, jednostki miejskie, 

powiatowe i inne, przedstawiciele sołectw i osiedli Miasta i Gminy Pleszew. 

5. KONKURENCJE: 

1) BIEG SZTAFETOWY – 6 x 400m, decyduje suma czasów, 



2 
 

2) PŁYWANIE – sztafeta 6 x 50 metrów, decyduje suma czasów, 

3) BOWLING – 6 x 10 rzutów, decyduje suma punktów, 

4) DART – 6 x 18 rzutów, decyduje suma punktów, 

5)STRZELANIE – 6 x 5 strzałów (3 strzały próbne), decyduje suma strzałów, 

6) PRZECIĄGANIE SAMOCHODU NA ODLEGŁOŚĆ 20 M - 6 osób razem, decyduje czas 

7) SZTAFETA W BIEGU WAHADŁOWYM Z OBCIĄŻENIEM (kettlebellami) - 10 m x 6 zawodników, decyduje 

suma czasów, 

 

8)   SZTAFETA NA HULAJNODZE - 6 x 100 m, decyduje suma czasów 6 zawodników, 

 

Szczegółowy regulamin dla każdej z konkurencji sędziowie omówią z kapitanami drużyn w dniu rozgrywek.  

 
Regulamin poszczególnych konkurencji będzie także dostępny w specjalnej zakładce na stronie internetowej Miasta i 

Gminy Pleszew www.pleszew.pl  

6. ZASADY UCZESTNICTWA: 

Klasyfikacja: 

Kategoria OPEN 

- drużyna musi liczyć minimum 6, maksymalnie 10 osób – bez względu na płeć ur.  w roku 2006 i starszych - w 

przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych (druk należy dostarczyć 

osobiście łącznie z kartą zgłoszeniową drużyny), 

- w każdej konkurencji bierze udział 6 osób. 

Kategoria MŁODZIEŻOWA 

- drużyna może liczyć minimum 6, maksymalnie 10 osób urodzonych w 2006-2008 r. bez względu na płeć (w 

szczególnych przypadkach o dopuszczeniu do zawodów decyduje sędzia główny). 

- wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych oraz aktualna legitymacja szkolna (weryfikacja przy 

rejestracji w dniu zawodów), 

- podczas trwania Olimpiady PPL 2022 wymagana jest obecność pełnoletniego opiekuna.  

• Każdy zawodnik może startować tylko w jednej drużynie, 

• Drużynę obowiązuje jednolity strój sportowy lub inny charakterystyczny element, specyficzny dla danej 

drużyny, 

• Każda drużyna ustanawia kapitana oraz nazwę, 

• Każda drużyna otrzymuje od organizatora pakiet startowy dla każdego zawodnika: numer startowy, wodę, bon 

na żywność i napój do zrealizowania podczas spotkania integracyjnego.  

7. PUNKTACJA: 

• Po dokonaniu zgłoszeń wszystkich drużyn nastąpi ustalenie szczegółowych zasad punktacji. Punkty będą 

przyznawane w następujący sposób: np. zgłoszonych 30 drużyn w danej kategorii – maksymalna liczba 

punktów: 30, drugie miejsce 29, trzecie 28 itd., mnożone przez dwa. 

• Każda konkurencja punktowana jest osobno. 

http://www.pleszew.pl/
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• Suma wyników wszystkich zawodników stanowi wynik drużyny w danej konkurencji. Drużyna może 

dobrowolnie zrezygnować z wzięcia udziału w jednej konkurencji. 

• Drużyna musi wziąć udział w minimum 6 konkurencjach. Do klasyfikacji generalnej wliczane są wyniki 

drużyny z 6 najlepiej punktowanych konkurencji; nie jest brana pod uwagę najniżej punktowana konkurencja 

drużyny lub ta, z udziału w której drużyna zrezygnowała. 

• Z uwagi na fakt, że nie jest prowadzona odrębna klasyfikacja kobiet i mężczyzn, każda kobieta, która 

wystartuje w danej konkurencji zdobywa dla drużyny dodatkowo 2 punkty(nie dotyczy Darta i strzelania na 

strzelnicy sportowej). 

• Zwycięża drużyna, która uzyska największą łączną liczbę punktów po zakończeniu ostatniej konkurencji.  

W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów, decyduje ilość zdobytych wyższych lokat, gdzie w 

pierwszej kolejności zestawia się ilość miejsc pierwszych, a w przypadku braku rozstrzygnięcia analogicznie 

porównywana jest ilość lokat drugich i ewentualnie kolejnych. 

8. NAGRODY: 

• Wszyscy uczestnicy Olimpiady Sportowej PPL 2022 otrzymują okolicznościowe medale. 

• Trzy najlepsze drużyny w kategorii OPEN otrzymują puchary oraz czeki o wartości: I miejsce 1500,00 zł, II 

miejsce 1200,00 zł oraz III miejsce 1000,00 zł. 

• Trzy najlepsze drużyny w kategorii MŁODZIEŻOWEJ otrzymują puchary i czeki o wartości: I miejsce 1000, 

00 zł, II miejsce 800,00 zł, III miejsce 600,00 zł. 

• Nagrody mogą mieć formę rzeczową (faktura za zakupiony sprzęt wystawiona na Sport Pleszew sp. z o.o., ul. 

Sportowa 4, 63-300 Pleszew, NIP 6008-008-78-44) lub pieniężną(gotówka wypłacona kapitanowi drużyny po 

potrąceniu 10% podatku zryczałtowanego – realizacja również w Sport Pleszew sp. z o.o.) 

• Czeki winny być rozliczone w okresie miesiąca do daty zawodów. 

9. ZGŁOSZENIA: 

• Drużyny dokonują zgłoszenia uczestnictwa na druku znajdującym się na stronie: www.pleszew.pl 

• Wydrukowane i podpisane zgłoszenie oraz zgodę na uczestnictwo w Olimpiadzie w przypadku osób 

niepełnoletnich należy dostarczyć osobiście do recepcji Parku Wodnego „Planty”  

w godzinach otwarcia (6.00-22.00) Przyjmowane będą tylko kompletnie i prawidłowo wypełnione 

dokumenty. 

• Zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 25 maja 2022 roku.  

• W Olimpiadzie PPL 2022 może wziąć udział  maksymalnie 30 drużyn, obowiązuje kolejność zgłoszeń.  

Planowane jest utworzenie listy rezerwowej. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia limitu 

drużyn. 

• Szczegółowych informacji udziela Monika Andersz tel. komórkowy 506 440 071,adres mailowy promocja-

sport@pleszew.pl  

 

10. UWAGI: 

• Olimpiada i jej uczestnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

• Szczegółowe informacje dotyczące programu Olimpiady, godzin i terminów, zgłoszonych drużyn będą 

umieszczane na profilu FB Kompaktowy Pleszew. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

• Interpretacja niniejszego Regulaminu i ostateczne rozstrzygnięcie kwestii spornych należy do dyrektora 

zawodów. 

 

 

mailto:promocja-sport@pleszew.pl
mailto:promocja-sport@pleszew.pl
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         Załącznik nr 1 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DRUŻYNY 
 

1. NAZWA DRUŻYNY: …………………………………........................................ 

 

2. KAEGORIA: 

OPEN    

MŁODZIEŻOWA 

 

3. KAPITAN:    ………………………………………. .( imię i nazwisko) 

 

4. TELEFON KONTAKTOWY i E-MAIL do kapitana drużyny: 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. W PRZYPADKU DRUŻYNY MŁODZIEŻOWEJ, DODATKOWO ZGODA  

i KONTAKT DO OSOBY PEŁNOLETNIEJ (osoba niebędąca w składzie drużyny). Osoba 

pełnoletnia sprawująca opiekę nad drużyną młodzieżową zobowiązana jest dbać o bezpieczeństwo i 

sprawować opiekę nad zawodnikami w trakcie trwania imprezy sportowej. Imię i nazwisko osoby 

sprawującej opiekę………………………………, legitymującej się dowodem osobistym o numerze 

serii…………………………Numer telefonu ………………………Znam regulamin Olimpiady 

Sportowej 2022 i zgadzam się na pełnienie funkcji opiekuna drużyny młodzieżowej w dniu 4 

czerwca 2022 r. 

 

        ………………………….. 

       (czytelny podpis opiekuna) 

 

6. SKŁAD DRUŻYNY 

LP. IMIĘ I NAZWISKO 
DATA 

URODZENIA 

PESEL do 

ubezpieczenia 

 

Nr telefonu 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
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Załącznik nr 2 

 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA – dla osoby dorosłej 

 

Imię i nazwisko: ............................................................... 

Rok urodzenia: .............................................................. 

Miejscowość:  ….......................................................... 

telefon:   ….......................................................... 

e-mail:   ……………………………………….. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 
Ja, niżej podpisany/podpisana oświadczam, że jestem zdolny/zdolna do udziału w imprezie OLIMPIADA 

SPORTOWA PPL 2022. 

Oświadczam, że mój stan zdrowia oraz sprawność psychofizyczna pozwalają na udział w zawodach 

sportowych.  

W turnieju  startuję na własną odpowiedzialność i ryzyko i wiem, jakie konsekwencje niesie  udział w 

imprezie o charakterze rekreacyjno – sportowym.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym dla 

potrzeb realizacji procesu rejestracji, prezentacji list startowych i wyników zawodów, dla potrzeb 

związanych z organizacją i promocją imprezy przez Miasto i Gminę Pleszew, ul. Rynek 1, oraz Spółki Sport 

Pleszew sp. z o.o .ul. Sportowa 4  zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922), a także na wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach 

informacyjnych, marketingowych i promocyjnych Organizatora. Rozumiem, że podanie danych osobowych 

jest dobrowolne, ale również niezbędne do udziału w zawodach i że mam prawo dostępu do ich treści oraz 

żądania ich poprawienia.  

Moje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji imprez 

sportowych na podstawie umów powierzenia, zgodnie z art. 31 ww. ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

 

 

 

                                                                              ........................................................ 

czytelny podpis zawodnika 
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Załącznik nr 3 

 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA – dla osoby niepełnoletniej 

 

Imię i nazwisko: ............................................................... 

Rok urodzenia: ............................................................... 

Miejscowość:  …........................................................... 

Telefon:  …........................................................... 

e-mail:   ……………………………………….. 

 

 

OŚWIADCZENIE (opiekuna) 

Ja, niżej podpisany/podpisana oświadczam, że zgadzam się  na udział mojego dziecka 

……………………………………………….w imprezie OLIMPIADA SPORTOWA PPL 2022. 

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka …………………………………………oraz sprawność 

psychofizyczna pozwalają na udział w zawodach sportowych. Znany jest mi regulamin oraz zagrożenia 

wynikające z udziału mojego dziecka w zawodach  sportowych. 

 

 

       ……………………………. 

     (czytelny podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka podanych w formularzu 

rejestracyjnym dla potrzeb realizacji procesu rejestracji, prezentacji list startowych i wyników zawodów, dla 

potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy przez Miasto i Gminę Pleszew, ul. Rynek 1, oraz 

Spółki Sport Pleszew sp. z o. o .ul. Sportowa 4  zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922), a także na wykorzystanie wizerunku dziecka w 

materiałach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych Organizatora. Rozumiem, że podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, ale również niezbędne do udziału w zawodach i że mam prawo dostępu do ich 

treści oraz żądania ich poprawienia.  

Dane osobowe mojego dziecka mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji 

imprez sportowych na podstawie umów powierzenia, zgodnie z art. 31 ww. ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

 

 

 

                                                                ................................................ 

                                                          (czytelny podpis obojga rodziców/ opiekunów prawnych) 

 
 


