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Regulamin Konkursu Sportowego  „AKTYWNI W ŚWIĘTA” 

 

 ORGANIZATOR 

 Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego w Gdańsku. 

CELE KONKURSU 

 Zachęcenie dzieci i młodzieży  oraz ich Rodzin do aktywności fizycznej. 

 Propagowanie zdrowego stylu życia( bez alkoholu, używek). 

 Kreowanie postaw prozdrowotnych poprzez kształtowanie nawyków aktywności 

ruchowej. 

 Rozwijanie umiejętności pozytywnej i motywującej rywalizacji. 

 Kształtowanie systematyczności i samodzielności. 

ADRESACI KONKURSU 

 Uczniowie szkół podstawowych, szkół średnich oraz szkół specjalnych. 

 Członkowie rodzin uczniów biorących udział w konkursie. 

REGULAMIN 

 Czas realizacji konkursu: 24 grudnia-31 grudnia 2020r. 

 Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów z podziałem na kategorie wiekowe:  

 Szkoły podstawowe: uczniowie klasy I-III; klasy IV-VIII; 

 Szkoły średnie 

 Szkoły specjalne  

 Przedmiotem konkursu jest stworzenie krótkiego, amatorskiego materiału o treści 

dotyczącej aktywności fizycznej podczas nauczania zdalnego. 

 Forma przekazu  może być przygotowana w dowolnej technice umożliwiającej 

odtworzenie go przez organizatora (film, zdjęcia, plany tras, plakat, rysunek, tabela 

aktywności, etc.) 

mailto:biuro@ssm.gda.pl
mailto:kartuska@ssm.gda.pl
mailto:biuro@gokf.gda.pl


 

Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego| Al. Grunwaldzka 244 | 80-314 Gdańsk |tel. 48 58 520 68 50| biuro@ssm.gda.pl |www.gzsiss.pl 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Gdańsku | Al. Grunwaldzka 244 | 80-314 Gdańsk | tel. 48 520 68 51 | grunwaldzka@ssm.gda.pl 

Filia SSM | ul. Wałowa 21| 80-858 Gdańsk  | tel. 48 58 301 23 13 |  walowa@ssm.gda.pl 

Filia SSM |  ul. Kartuska 245B | 80-125 Gdańsk | tel. 48 58 302 60 44 | kartuska@ssm.gda.pl 

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej | Al. Grunwaldzka 244 | 80-314 Gdańsk | tel. 48 58 346 03 03 | biuro@gokf.gda.pl | www.gokf.gda.pl 

Dane do faktury: Gmina Miasta Gdańska | ul. Nowe Ogrody 8/12 | 80-803 Gdańsk | NIP 5830011969 

 Dokumentacja powinna być przesłana pod wskazany adres e mail : 

l.tomkiewicz@ssm.gda.pl  w wyznaczonym terminie do 10 stycznia 2021r. 

 Czas trwania filmu powinien mieścić się w przedziale od 1-2 minut. 

 Materiały zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą dopuszczone do konkursu. 

 Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Gdańskiego 

Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego w Gdańsku. 

 

 

 

NAGRODY 

 W każdej kategorii wiekowej oraz z podziałem na kategorie szkół zostaną 

przyznane nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu. 

 Nagrody przewidziane są również dla nauczycieli-koordynatorów poszczególnych 

klas, których uczniowie wezmą udział w konkursie. 

 Specjalna nagroda przyznana zostanie dla Dyrektora placówki, za zmobilizowanie 

największej ilości uczestników w zajęciach. 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

 Zgłoszenie materiału do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień 

Regulaminu. 

 Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie, publikowanie danych osobowych 

(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.2019.poz.1781)) przez Organizatora na potrzeby Konkursu oraz publikacji jego 

wyników. 

 Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela:  

Łukasz Tomkiewicz 503 097 665  
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