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Święto Szkoły 2015 
 

1. ORGANIZATOR:  

 Zespół Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich  

 Rada Rodziców przy Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach 

Śląskich  

 

2. OPIS I CEL IMPREZY  

 Impreza ma charakter festynu, łączącego elementy kulturalno-sportowe, 

której celem jest promocja Zespołu Szkół Sportowych, prezentacja 

dorobku uczniów oraz integracja środowiska lokalnego.   

 

3. TERMIN I MIEJSCE  

 13.06.2015 r.; obiekty Zespołu Szkół Sportowych w Siemianowicach 

Śląskich; w godzinach 09.00- 14.00  

 

4.REGULAMIN IMPREZY  

 Osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są zachowywać się  

w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób. 

Na terenie Zespołu Szkół Sportowych obowiązują: 

 regulaminy obiektów sportowych 

 regulaminy poszczególnych konkurencji, które odbywają się podczas 

imprezy 

 przepisy wewnątrzszkolne (znajdujące się na stronie szkoły www.zss-

siemianowice.pl   lub poniżej) 

 

 Zawody i konkursy sportowe przeznaczone są dla dzieci i młodzieży  

w wieku szklonym.  

 O wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zss-siemianowice.pl/
http://www.zss-siemianowice.pl/
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REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ  

O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWICE 

ŚLĄSKIE 
1. CEL ZAWODÓW:  

 popularyzacja piłki siatkowej plażowej 

 aktywny wypoczynek 

 

2. TERMINY I MIEJSCE ZAWODÓW:  

 13.06.2015 r. boisko do siatkówki plażowej ZSS w Siemianowicach 

Śląskich, w godzinach 10.10- 13.00  

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

 Zawody są przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym  

 Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są przedstawić zgodę rodziców na 

udział w zawodach  

 Zawodnicy pełnoletni składają oświadczenie o braku przeciwwskazań do 

uczestnictwa w zawodach sportowych  

 Zgłoszenia przyjmuje mgr Anna Nowara do godziny 10.00 dnia 

13.06.2015  

 Drużyna składa się z 2 zawodników (dziewczyna + chłopak) –miksty.  

4. SYSTEM ROZGRYWEK:  

 Turniej będzie rozgrywany systemem brazylijskim 

 W turnieju bierze udział 16 drużyn (decyduje kolejność zgłoszeń) 

 Losowanie zostanie przeprowadzone przez organizatorów w dniu 

zawodów w obecności zainteresowanych drużyn 

 Mecze rozgrywane będą do jednego seta do 15 punktów  

 

5. NAGRODY  

 Pierwsze trzy zespoły otrzymują medale.  

 

6. PRZEPISY GRY:  

 Obowiązują przepisy PZPS  

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

 W sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje organizator 

 Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w systemie 

rozgrywek w zależności od ilości zgłoszonych zespołów. 

 Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora   
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REGULAMIN TURNIEJU KOSZYKÓWKI ULICZNEJ 

„STREETBALL” O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA 

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 
1. CEL ZAWODÓW:  

 popularyzacja koszykówki ulicznej  

 aktywny wypoczynek  

 

2. TERMINY I MIEJSCE ZAWODÓW:  

 13.06.2015 r. w godzinach 10.00- 13.00; boisko do koszykówki ZSS w 

Siemianowicach Śląskich  

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

 Zawody są przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.  

 Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są przedstawić zgodę rodziców na 

udział w zawodach.  

 Zawodnicy pełnoletni składają oświadczenie o braku przeciwwskazań do 

uczestnictwa w zawodach sportowych.  

 Zgłoszenia przyjmuje mgr Tomasz Nowara. W dniu zawodów zgłoszenia 

są przyjmowane do godziny 10.15.  

 Drużyna składa się z 3 zawodników (ewentualnie 1 osoba rezerwowa), 

dopuszczalne są drużyny mieszane . 

 

4. SYSTEM ROZGRYWEK:  

 Turniej będzie rozgrywany w systemie pucharowym . 

 W turnieju bierze udział 12 drużyn (decyduje kolejność zgłoszeń) . 

 Losowanie zostanie przeprowadzone przez organizatorów w dniu 

zawodów w obecności zainteresowanych drużyn.  

 

5. NAGRODY  

 Pierwsze trzy zespoły otrzymują medale . 

 

6. PRZEPISY GRY:  

 Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami Polskiego 

Związku Koszykówki . 

 

7. SPRAWY KOŃCOWE:  

 W sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje organizator 

 Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w systemie 

rozgrywek w zależności od ilości zgłoszonych zespołów  

 Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora  
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REGULAMIN ROWEROWEGO TORU PRZESZKÓD 

 
1. Konkurs polega na przejechaniu w jak najkrótszym czasie i z jak najmniejszą 

liczbą błędów rowerowego toru przeszkód. 

2. Uczestnicy podzieleni są na dwie grupy wiekowe:  

 

I kategoria - szkoła podstawowa  

II kategoria - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne  

3. Trzy najlepsze osoby w każdej grupie wiekowej otrzymują dyplomy i medale.  

4. Uczeń musi posiadać pisemną zgodę rodzica na udział w konkurencji.  

5. Przejazd przez przygotowany tor przeszkód odbywa się tylko na rowerze i w 

kasku udostępnionym przez organizatora.  

6. Za każdy błąd popełniony na torze przeszkód (np. przewrócenie się, 

pominięcie pachołka, zjechanie z przeszkody) doliczane jest 5 sekund karnych.  

7. Jeżeli uczestnik pominie którąś z przeszkód, ma obowiązek wrócić do 

pominiętego miejsca, pokonać przeszkodę i kontynuować jazdę - czas liczony 

jest bez zatrzymania.  

8. Jeżeli w końcowej klasyfikacji uczestnicy konkurencji uzyskają identyczny 

czas, stają do dogrywki - przejazd przez wybrane przeszkody. Jeżeli to nie 

rozstrzygnie o wyniku i miejscu medalowym, uczestnicy odpowiadać będą na  

pytania teoretyczne z zakresu pierwszej pomocy i zasad ruchu drogowego – 

(losowanie zadań), ich trudności będzie dostosowana do wieku uczestnika.  

9. Uczestnicy startują pojedynczo w kolejności ustalonej przez nauczyciela 

prowadzącego zadanie.  

10. Na torze może znajdować się tylko jeden uczestnik, za wjechanie na tor bez 

zgody nauczyciela grozi zdyskwalifikowanie.  

11. Za niestosowanie się do poleceń prowadzącego, stwarzanie sytuacji 

zagrożenia bezpieczeństwa dla innych uczestników rowerzysta zostaje usunięty 

z placu manewrowego.  

12. Ostateczna interpretacji Regulaminu należy do organizatora .  
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REGULAMIN TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR 

PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 

 
1. CEL ZAWODÓW:  

 popularyzacja tenisa stołowego  

 aktywny wypoczynek  

 

2. MIEJSCE ZAWODÓW:  

 Budynek Gimnazjum nr 1 w Siemianowicach Śląskich, sala 

gimnastyczna.  

 Zapisy od godz. 10:00 w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1.  

 Start zawodów o godzinie 10:15.  

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

 W zawodach mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku szkolnym. 

Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są przedstawić zgodę rodziców na 

udział w zawodach.  

 Zgłoszenia przyjmuje mgr Damian Pasek  13.06.2015 od godz. 10:00 do 

10:15.  

 W zawodach mogą brać udział chłopcy i dziewczęta. Będzie prowadzona 

osobna klasyfikacja dla chłopców i osobna dla dziewcząt.  

 

4. SYSTEM ROZGRYWEK:  

 System rozgrywek będzie zależny od liczby uczestników i zostanie 

podany do wiadomości uczestników przed rozpoczęciem turnieju.  

 Losowanie zostanie przeprowadzone przez organizatorów w dniu 

zawodów w obecności zainteresowanych osób.  

 Mecze rozgrywane będą do dwóch zwycięskich setów do 11 punktów.  

 Przed rozpoczęciem rozgrywek i po ich zakończeniu stoły do tenisa 

stołowego i rakietki będą dostępne dla zainteresowanych.  

 

5. NAGRODY  

 Pierwsze trzy osoby spośród chłopców i dziewcząt otrzymują medale.  

 Zwycięzca otrzymuje Puchar Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich  

6. PRZEPISY GRY:  

 Obowiązują przepisy PZTS.  

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

 W sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje organizator  
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 Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w systemie 

rozgrywek w zależności od ilości zgłoszonych osób  

 Ostateczna interpretacji Regulaminu należy do organizatora.  
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REGULAMIN TURNIEJU SZACHOWEGO O PUCHAR 

PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 

 
CELE TURNIEJU  

1. POPULARYZACJA GRY SZACHOWEJ W ŚRODOWISKU.  

2. UJAWNIANIE ORAZ ROZWIJANIE ZAINTERSOWAŃ I UZDOLNIEŃ.  

3. PROPAGOWANIE I UMACNIANIE ZDROWYCH ZASAD 

WSPÓŁZAWODNICTWA-ZASADA FAIR PLAY (UMIEJĘTNOŚĆ BYCIA 

ZWYCIĘZCĄ LUB ZWYCIĘŻONYM).  

4.  ZWYCIĘZCA KLASYFIKACJI OTRZYMUJE TYTUŁ MISTRZA 

SZACHOWEGO ORAZ PUCHAR PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWIC 

ŚLĄSKICH  

CZAS I MIEJSCE  
1. ZAWODY ZOSTANĄ ROZEGRANE NA PLACU APELOWYM KOŁO 

BASENU O GODZ.10.30  

UCZESTNICY  
1. W TURNIEJU MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ WSZYSCY CHĘTNI 

UCZNIOWIE I GOŚCIE.  

 

KATEGORIE WIEKOWE:  
2. DZIECI W WIEKU DO 9 LAT (DO KLAS III)  

3. STARSI- OD 10 LAT DO 100 I WIĘCEJ  

 

ZASADY PRZEPROWADZANIA TURNIEJU  
1. W TURNIEJU OBOWIĄZUJĄ ZASADY POLSKIEGO ZWIĄZKU 

SZACHOWEGO.  

2. ROZGRYWKI ODBYWAJĄ SIĘ SYSTEMEM PUCHAROWYM DO 1. 

PRZEGRANEJ.  

3. MECZE ROZGRYWAJĄ SIĘ Z UŻYCIEM ZEGARÓW, KAŻDY GRACZ 

MA PRZYZNANY LIMIT CZASOWY 15 MINUT ( LIMIT MOŻE ULEC 

ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY UCZESTNIKÓW).  

4. KWESTIE SPORNE ROZSTRZYGA SĘDZIA GŁÓWNY.  

 

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE OSTATECZNĄ INTERPRETACJĘ 

REGULAMINU.  
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REGULAMIN ZAWODÓW PŁYWACKICH 

 
1.Miejsce zawodów.  
Pływalnia Zespołu Szkół Sportowych  

ul. Mikołaja 3 /Bytków/  

Siemianowice Śląskie  

2. Uczestnictwo.  
W zawodach uczestniczą dzieci z roczników 2005 i młodsi. Dzieci startują w 

następujących kategoriach.  

− kategoria I – 2007 i młodsi  

− kategoria II – 2006  

− kategoria III – 2005  

3. Program zawodów.  

kategoria I – rocznik 2007 i młodsi, start zawodów o godz. 9.00  
1.) 25 metrów st. dowolnym (możliwość startu z deską pływacką)  

2.) 25 metrów st. grzbietowym  

kategoria II – rocznik 2006, start zawodów o godz. 10.00  
1.) 25 metrów st. grzbietowym  

2.) 25 metrów st. dowolnym  

kategoria III – rocznik 2005, start zawodów o godz. 10.00  
1.) 25 metrów st. grzbietowym  

2.) 25 metrów st. dowolnym  

3.) 25 metrów st. klasycznym  

4. Zgłoszenie do zawodów  
Zgłoszenia do zawodów można dokonać w następujący sposób:  

− osobiście na pływalni Zespołu Szkół Sportowych u ratownika  

− telefonicznie pod numerem 534039934 (można sms-owo imię i nazwisko, 

rocznik oraz konkurencja, w jakiej dziecko chce startować)  

− mailowo na adres vivisektor@interia.pl  

Zgłoszenia będą przyjmowane do 11 czerwca 2015 r.  

Nie ma możliwości dokonywania zgłoszeń w dniu zawodów!!! 

5. Przepisy techniczne  
− zawody zostaną przeprowadzone na pływalni 25 metrowej  

− zawodnik staruje w jednej konkurencji  

− zawodnicy startują seriami na czas  

6. Nagrody.  
− miejsca I - III w każdej kategorii wiekowej dziewczyn i chłopców otrzymują 

medale i dyplomy.  

− Zawodnicy w najmłodszej kategorii wiekowej otrzymują dyplom „Już 

Pływam” 

 

 

 



 9 

REGULAMIN  

Przejażdżka kucykiem  

 

  
1. OPIS ZABAWY  

 Przejazd kucykiem po wyznaczonej trasie pod opieką instruktora 

jazdy konnej.          

 

2. MIEJSCE ZAWODÓW: 

 Boisko szkolne  

 

3.WARUNKI UCZESTNICTWA:  

 Zabawa jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku 

szkolnym, dzieci poniżej 10 roku życia mogą uczestniczyć w 

zabawie w obecności opiekunów.  

 Wszystkich uczestników obowiązuje konieczność okazania zgody 

opiekunów prawnych na udział w zabawie. 

 Ostateczną decyzję o uczestniczeniu w zabawie  podejmuje 

instruktor jazdy konnej. 
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REGULAMIN  

 ZABAWY UKŁADANIE SKRZYNEK 

 
1. OPIS ZABAWY  

 Zabawa polega na ułożeniu jak najwyższej wieży ze skrzynek 

plastikowych po napojach. Uczestnik podczas układania skrzynek nie 

może dotykać ziemi żadną częścią ciała (musi stać na ostatniej lub 

przedostatniej skrzynce). 

 Zabawa kończy się w przypadku utraty równowagi i zawalenia się 

wieży ze skrzynek lub po dotknięciu ziemi od momentu rozpoczęcia  

układania. 

 Każdy, kto ułoży minimum 10 skrzynek, w nagrodę otrzymuje 

słodycze.  
 

 

2. MIEJSCE ZAWODÓW: 

  Boisko szkolne  

3.WARUNKI UCZESTNICTWA:  
 

 Zabawa jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku 

szkolnym, dzieci poniżej 10 roku życia mogą uczestniczyć w 

zabawie tylko w obecności opiekunów.  

 Osoba układająca skrzynki jest zabezpieczona liną wspinaczkową i 

jest asekurowana przez wykwalifikowanego instruktora 

wspinaczki.  

 Każdy uczestnik musi być ubrany w uprząż wspinaczkową i kask 

dostarczony przez organizatora. 

 Wszystkich uczestników obowiązuje zgoda opiekunów prawnych. 

 Ostateczną decyzję o udziale dziecka w zabawie podejmuje osoba 

prowadząca zabawę. 
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REGULAMIN STRZELNICY Z NAGRODAMI  
 

1. Opis zabawy 

 Zabawa polega na zestrzeleniu celu umieszczonego na strzelnicy za 

pomocą wiatrówki 

 

      2. Miejsce zabawy 

 Plac apelowy 

 

       3. Warunki uczestnictwa  

 Po wejściu na strzelnicę uczestnicy mają obowiązek ustawić się w 

miejscu wyznaczonym przez prowadzącego zawody, a sprzęt i broń 

mogą być używane wyłącznie pod kierunkiem prowadzącego zawody. 

 Broń można ładować wyłącznie na stanowisku strzeleckim (broń 

ładuje prowadzący zawody strzeleckie), na linii ognia z lufą 

skierowaną w kierunku celów, prostopadle do linii celów i tylko po 

komendzie ŁADUJ! lub START! 

 Przy ładowaniu broni nie można korzystać z pomocy innych osób. 

 Uczestnik musi przestrzegać przepisów dotyczących postaw 

strzeleckich, a wylot lufy musi znajdować się za linią ognia. 

 Po komendzie STOP! należy natychmiast przerwać strzelanie  

i odłożyć broń. 

 W czasie trwania strzelania zabronione jest wychodzenie przed 

stanowisko strzeleckie. 

 Podczas strzelania uczestnik ma obowiązek założyć okulary ochronne 

dostarczone przez organizatora. 

 Po zakończeniu strzelania broń należy oddać instruktorowi.  

 W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wątpliwości co do 

sprawności broni należy o tym fakcie powiadomić prowadzącego 

zabawę. 

 Uczestnicy imprezy mają obowiązek przestrzegać poleceń 

prowadzącego zabawę. 

 Ostateczną decyzję o dopuszczeniu do udziału w zabawie podejmuje 

instruktor. 

 W trakcie zabawy można korzystać wyłącznie z broni dostarczonej 

przez organizatora.  

 Każdy uczestnik zabawy obowiązany jest do okazania zgody rodzica. 

 Dzieci poniżej 13. roku życia muszą być pod opieką rodzica/opiekuna 

prawnego 
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 REGULAMIN ZABAW HARCESKICH  
 

1. Opis zabawy 

 Zabawy prowadzone są przez harcerzy działających w I Drużynie 

Harcerskiej SHINSEY w Bytkowie.  

 W trakcie zabawy istnieje możliwość zapoznania się z tradycjami 

harcerzy, ich umundurowaniem, a poprzez zabawę zachęcenie dzieci i 

młodzieży do wstąpienia w szeregi tej drużyny. 

 

2. Miejsce zabawy 

 Boisko szkolne 

 

3. Warunki uczestnictwa  

 Zabawy przeznaczone są dla dzieci w wieku od lat 6 do 16.  

 Uczestnicy zobowiązani są do posiadania pisemnej zgody rodziców. 

 Jednorazowo na stanowisku może bawić się  pięcioro dzieci.  

 Czas zabawy wynosi ok. 10 min.  

 Opiekun stanowiska decyduje o przerwaniu udziału w zabawie  

w przypadku niewłaściwego zachowania się dziecka. 
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REGULAMIN „PŁUKANIE ZŁOTA” 
 

 

1. Opis zabawy  

 „Płukanie złota” to atrakcja, podczas której dzieci w specjalnie 

przygotowanym basenie ogrodowym (o głębokości 30 cm – 40 cm), 

wypełnionym wodą i piaskiem, za pomocą sitek będą poszukiwały 

złotych kamieni. W płukaniu złota można uczestniczyć, stojąc na  

brzegu basenu lub brodząc w wodzie. Znalezione kamienie dzieci będą 

mogły  wymienić na słodycze w „Punkcie skupu złota”.  

2. Miejsce zabawy 

 Boisko szkolne 

 

3. Warunki uczestnictwa w zabawie 

 Atrakcja „Płukanie złota” przeznaczona jest dla dzieci w wieku od lat 

6. 

 Dzieci podczas zabawy  muszą przebywać  pod opieką rodzica/ 

opiekuna.  

 Jednorazowo na stanowisku może bawić się  5 dzieci.  

 Opiekun stanowiska decyduje o przerwaniu udziału w zabawie 

w przypadku niewłaściwego zachowania się dziecka.  

 

REGULAMIN  - STOISKO KREATYWNE „ZRÓB TO SAM” 
 

 

1. Opis zabawy  

 Na stoisku dzieci i młodzież będą mogły własnoręcznie zrobić różnorodne 

ozdoby oraz biżuterię z materiałów dostarczonych przez organizatora. 

  

2. Miejsce zabawy 

 Plac apelowy 

 

3.Warunki uczestnictwa 

 Rękodzieło będzie można wykonać w godzinach 10:30-13:30.  

 Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich chętnych dzieci i młodzieży. 

 Dzieci do lat 7 podczas zabawy  muszą przebywać pod opieką 

rodzica/opiekuna. 

 Ostateczną decyzję o udziale w zajęciach podejmuje organizator. 
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REGULAMIN ZABAWY RAKIETY WODNE 

 
1. Opis zabawy  

 Zabawa polega na pompowaniu powietrza do butelki po wodzie 

mineralnej w połowie wypełnionej wodą. Po uwolnieniu butelki z 

wyrzutni, ciśnienie powietrza wypycha wodę dając butelce napęd 

odrzutowy. Uczestnik będzie miał za zadanie napompować butelkę do 

odpowiedniego ciśnienia za pomocą pompy samochodowej.  

2.Miejsce zabawy  

 Boisko szkolne  

3. Warunki uczestnictwa  

 W zabawie mogą brać udział maksymalnie dwie osoby jednocześnie 

 Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie odpowiedniej zgody 

 Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich chętnych dzieci i młodzieży. 

 Dzieci do lat 7 podczas zabawy  muszą przebywać pod opieką 

rodzica/opiekuna. 

 Ostateczną decyzję o udziale w zajęciach podejmuje organizator. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


