Regulamin Gdańskiej Spartakiady Przedszkolaków
o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska
§1
Postanowienia ogólne
1. Spartakiada Przedszkolaka jest przedsięwzięciem realizowanym przez Gdański Zespół Schronisk
i Sportu Szkolnego.
2. Spartakiada Przedszkolaka będzie realizowana według poniższych terminów:
1.04 – 20.05.2022 r. - eliminacje dzielnicowe
10.06.2022 r. – Wielki Finał
3. Spartakiada ma zasięg gminny, tzn. uczestniczyć w niej mogą wszystkie publiczne i niepubliczne
przedszkola znajdujące się na terenie Gminy Miasta Gdańska.
4. W Spartakiadzie mogą wziąć udział dzieci z gdańskich przedszkoli, za zgodą prawnych opiekunów,
niemające przeciwwskazań zdrowotnych (załącznik nr 3).
5. Do udziału w Spartakiadzie Przedszkole zgłasza maksymalnie 1 drużynę 10-osobową. Pozostałe
osoby z grupy traktowane są jako „rezerwowe”. Opiekun grupy decyduje o udziale poszczególnych
uczestników w konkurencjach.
6. Zmagania sportowe w ramach eliminacji dzielnicowych odbędą się w wybranym przez Przedszkola
obiekcie. Organizator nie będzie decydował o miejscu rozgrywek dzielnicowych, pozostawia
to do rozstrzygnięcia Przedszkolom, które wyraziły chęć uczestnictwa w zabawie.
7. Spartakiada – należy przez to rozumieć Spartakiadę Przedszkolaka, czyli zmagania sportowe dzieci
w wieku przedszkolnym.
8. Uczestnik Spartakiady – należy przez to rozumieć Przedszkole, które zgłosiło swój udział
w Spartakiadzie.
9. Zawodnik – należy przez to rozumieć członka drużyny przedszkolnej.
10. Drużyna – składa się maksymalnie z 10 osób. Pozostałe osoby z grupy traktowane są jako
„rezerwowe”.

§2
Cele Spartakiady
•
•
•
•
•
•
•
•

propagowanie bezpiecznych zabaw na powietrzu
zachęcanie dzieci do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych
propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywne spędzanie czasu
rozwijanie sprawności fizycznej i odporności psychicznej dzieci
tworzenie atmosfery współpracy i współdziałania w zespole
poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej
rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacjach porażki lub zwycięstwa
wdrażanie do przestrzegania reguł w zawodach sportowych.
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§3
Konkurencje sportowe
1. „Celne oko” - każdy uczestnik dostaje woreczek, którym celuje do obręczy, po oddaniu rzutów drużyna
siada po turecku (skrzyżnie) i podnosi rękę w momencie ukończenia zadania (zaliczenie celnych
rzutów).
2. „Tunel” – uczestnik przechodzi przez tunel, omija chorągiewki i wraca biegiem do swojej drużyny.
Drużyna kończy konkurencję, gdy wszyscy wykonają przejście i usiądą w siadzie skrzyżnym, unosząc
rękę do góry.
3. „Czworakowanie” – zawodnik przechodzi na czworaka do chorągiewki, omija ją i wraca biegiem
do swojej drużyny. Konkurencja kończy się, gdy cała drużyna przyjmie pozycję – siad skrzyżny
i uniesiona ręka w górze.
4. „Bieg z przeszkodami” – dziecko biegnie do drabinki, przechodzi po szczeblach na drugą stronę,
biegnie do chorągiewki i wraca biegiem do drużyny. Konkurencja kończy się, gdy cała drużyna
przyjmie pozycję – siad skrzyżny i uniesiona ręka w górze. Przy wykonaniu tej konkurencji konieczna
jest asekuracja nauczyciela grupy.
5. „Wyścig gąsienic”- dzieci ustawione są jedno za drugim, trzymają się za biodra, poruszają się
slalomem miedzy dwoma krążkami do chorągiewki. Wracają do miejsca startu również slalomem.
Drużyna kończy konkurencję, gdy wszyscy uczestnicy będą stalli jeden za drugim i na swoim miejscu
uniosą rękę do góry.
Szczegółowy przebieg powyższych konkurencji przedstawiony został w załączniku nr 1.

§4
Zasady uczestnictwa
1. Do udziału w Spartakiadzie Przedszkolaka zgłaszają 1 drużynę 10-osobową. Pozostałe osoby z grupy
traktowane są jako „rezerwowe”. Opiekun grupy decyduje o udziale poszczególnych uczestników w
konkurencjach (załącznik nr 2).
2. Przedszkole lub oddział przedszkolny może zgłosić maksymalnie 1 drużynę.
3. Zgłoszenia Przedszkoli do udziału w eliminacjach dzielnicowych przyjmowane będą
do 14 marca 2022 r. na adres mailowy: biuro@ssm.gda.pl.

§5
Przebieg eliminacji dzielnicowych
1. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń Organizator dokonuje podziału na rywalizujące ze sobą
Przedszkola. W zależności od ilości zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie prawo do przypisania
wybranych Przedszkoli do właściwych grup/dzielnic. Celem tego działania jest wyrównanie szans
wszystkich placówek na awans do Wielkiego Finału.
2. Do 1 kwietnia 2022 r. Organizator poinformuje wszystkie Przedszkola biorące udział w zabawie
do jakiej grupy/dzielnicy zostało przypisane, i z jakimi placówkami będzie konkurować.
3. Przedszkola w ramach przypisanego im podziału na grupy/dzielnice, samodzielnie organizują
i przeprowadzają rozgrywki eliminacyjne, które potrwają do 20 maja 2022 r., w celu wyłonienia mistrza
dzielnicy. Na tym etapie niezbędna jest współpraca Przedszkoli znajdujących się w tej samej grupie/

dzielnicy w celu ustalenia m.in. terminu oraz miejsca eliminacji. Organizator nie będzie uczestniczył
w wyżej wymienionych ustaleniach.
4. Do 27 maja Przedszkola, które wygrały rozgrywki w swoich dzielnicach, zobowiązane są do przesłania
na adres biuro@ssm.gda.pl:
• klasyfikacji placówek, z którymi rywalizowały
• zgłoszenia drużyny do Wielkiego Finału (załącznik nr 2)
• oświadczenia opiekuna prawnego (załącznik nr 3)

§6
Przebieg Wielkiego Finału
1. Finał Gdańskiej Spartakiady Przedszkolaka odbędzie się 10 czerwca 2022 r. na Stadionie
Lekkoatletycznym przy al. Grunwaldzkiej 244 w Gdańsku.
2. Zadaniem każdej drużyny przed Wielkim Finałem jest przygotowanie rymowanki, która posłuży grupie
jako prezentacja na uroczystym otwarciu spartakiady.
3. W dniu zawodów drużyna (10 zawodników stałych i 2 rezerwowych) przybywa wraz z opiekunem
na miejsce rywalizacji. Organizatorzy nie zapewniają dowozu dzieci na miejsce rywalizacji.
4. W zawodach w charakterze kibiców może uczestniczyć cała grupa przedszkolaków licząca max.
25 osób, w tym 10 uczestników danej konkurencji. Dla wszystkich obecnych przygotowane będą
dodatkowe atrakcje.
5. Uczestników rozgrywek obowiązuje strój sportowy i obuwie sportowe. Ponadto zawodnicy tej samej
drużyny powinni być ubrani w koszulki o jednakowym kolorze.
6. 6. Nad zmaganiami każdej drużyny będzie czuwał Sędzia. Jego zadaniem będzie opieka nad drużyną
w trakcie zawodów, czuwanie na prawidłowością wykonywania konkurencji oraz zliczanie punktów
drużyny.
7. Wszystkie konkurencje będą punktowane. Suma zdobytych punktów za wszystkie konkurencje
zdecyduje o zajętym miejscu w klasyfikacji generalnej. Przy równej ilości punktów decyduje najlepsze
miejsce w poszczególnych konkurencjach.
8. Drużyna, która zajmie I miejsce w rozgrywkach otrzyma Puchar Prezydenta Miasta Gdańska.
Dodatkowo dla wszystkich zawodników przewidziane są medale.
9. Szczegółowy program Wielkiego Finału:
• Powitanie wszystkich przedszkoli
• Prezentacja drużyn za pomocą przygotowanej rymowanki
• Uroczyste ślubowanie

•
•
•
•
•
•

Tekst ślubowania:
„Czy Wy uczestnicy Gdańskiej Spartakiady Przedszkolaków obiecujecie:
- Przestrzegać zasad obowiązujących w sporcie,
OBIECUJEMY
- Przestrzegać zasady szlachetnej rywalizacji,
OBIECUJEMY
- Zawsze postępować z duchem Fair Play,
OBIECUJEMY
- Stańmy razem i złączmy ręce i ogłośmy wszystkim w koło:
Gdańską Spartakiadę Przedszkolaków zaczynamy,
BAWIMY SIĘ WESOŁO!
Uroczyste otwarcie Spartakiady
Rozgrzewka
Konkurencje sportowe
Ogłoszenie wyników
Rozdanie Medali i Pucharów
Zakończenie Spartakiady i podziękowanie za wspólną zabawę.

§7
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu
zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania
innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika jeśli to konieczne, do najbliższej placówki
medycznej.
2. Podczas trwania Wielkiego Finału, Opiekun grupy pozostaje odpowiedzialny za swoich podopiecznych
i ponosi związane z tym ryzyko. Wszystkie osoby, które uczestniczą w Spartakiadzie, w tym ich
Opiekunowie przyjmują do wiadomości, że rozgrywki wiążą się z wysiłkiem fizycznym, co pociąga
za sobą naturalne ryzyko odniesienia obrażeń ciała, urazów fizycznych oraz zagrożenie wypadkami.
3. Ze względów bezpieczeństwa organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania
zawodów w przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych lub sytuacji wynikającej
zagrożeniem epidemiologicznym.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna
interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
5. W kwestiach niezapisanych w niniejszym Regulaminie ostateczne decyzje podejmuje Organizator.
6. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego
Regulaminu.
7. Dodatkowych informacji na temat organizacji Gdańskiej Spartakiady Przedszkolaków udziela
koordynator Sebastian Drażba – s.drazba@ssm.gda.pl W przypadku spraw pilnych prosimy o kontakt
z sekretariatem – tel. 58 520 68 50.

