
GMINNA SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKÓW 

POD PATRONATEM WÓJTA 

GMINY LUBACZÓW 

PANA WIESŁAWA KAPLA 

 

R E G U L A M I N 

1. Cel spartakiady: 

- Gminna Spartakiada Przedszkolaków zorganizowana jest pod hasłem ,,Więcej ruchu dla 

Maluchów”. Jest ona przedsięwzięciem, zachęcającym dzieci do podejmowania aktywności 

fizycznej. Jest odpowiedzią na potrzebę współczesnego świata, w tym potrzebę rozwoju 

zainteresowań ruchowych wśród przedszkolaków. Zapewnia u dzieci odpowiednią dawkę 

aktywności fizycznej oraz uczy zasad fair-play. Przygotowuje do współpracy w grupie, 

zdrowej rywalizacji, umiejętności pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do przeciwnika. 

2. Miejsce: 

- Kresowa Osada w Baszni Dolnej 

3.Termin:  

- 02.06.2021 r. (środa) godzina 9.00 -13.00 

4. Organizator: 

- Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha” w Dąbkowie 

5. Współorganizatorzy: 

- Gmina Lubaczów 

- Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych Gminy Lubaczów   

6. Program zawodów: 

1. Oficjalne otwarcie Spartakiady przez Pana Wójta. 

2. Odśpiewanie hymnu, który będzie przypisany do tego wydarzenia na następne lata. 

3. Zaprezentowanie przez prowadzącą grup przedszkolnych (opis koloru koszulek, 

transparentu z nazwą grupy przedszkolnej, zaprezentowanie się każdej grupy-

okrzyk). 

4. Ślubowanie przez dzieci. 

 

Nie będę oszukiwać ani popychać kolegów – ślubuję 

Będę starać się ze wszystkich sił – ślubuję 

Nie będę płakać, jeśli przegram – ślubuję 

Będę wykonywać wszystkie ćwiczenia chętnie i najlepiej jak potrafię- ślubuję 



Będę cieszyć się z każdej wygranej, nawet przeciwnej drużyny- ślubuję 

5. Zaprezentowanie zaplanowanych konkurencji przez prowadzącą. 

6. Rozgrzewka z Panią Mileną Leją, po której nastąpi uderzenie w gong oznajmujący 

rozpoczęcie rywalizacji między grupami. 

7. Przystąpienie do wykonania konkurencji. 

8. Zakończenie konkurencji – przerwa na ustalenie wyników. 

9. Poczęstunek dla uczestników. 

10. Odczytanie wyników – wręczenie nagród, medali i dyplomów 

 

7. Warunki uczestnictwa: 

 - grupa biorąca udział w zawodach liczy 10 dzieci plus 1 zawodnik rezerwowy, 

- dopuszcza się możliwość zgłoszenia do udziału w zawodach dwóch grup z jednego 

przedszkola, 

- w Spartakiadzie uczestniczyć mogą dzieci 5-6 letnie, 

- wskazane jest by dzieci i opiekunowie posiadali jednolity strój wyróżniający daną grupę, 

- każda grupa powinna mieć swoją nazwę, okrzyk oraz transparent, 

- grupą opiekuje się 2 nauczycieli z przedszkola, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo dzieci;  

- w Spartakiadzie może uczestniczyć również 7 osobowa grupa dopingująca z każdego 

przedszkola, którą opiekuje się 1 nauczyciel/opiekun, 

- nauczyciel grupy, do której uczęszcza zawodnik odpowiada za uzyskanie zgód rodziców na 

udział dziecka w konkurencjach sportowych, 

- w przypadku odniesienia przez dziecko urazu, kontuzji lub złego samopoczucia, dziecko 

powinno natychmiast zgłosić się do nauczyciela –opiekuna grupy i poinformować go  

o swojej dolegliwości, nauczyciel natomiast zgłasza fakt do organizatora spartakiady; 

- na miejsce spartakiady, grupa wraz z nauczycielami powinna dotrzeć na miejsce co najmniej 

na 15 minut przed rozpoczęciem zawodów; 

- zgłoszenie udziału wraz z wypełnionymi załącznikami, należy przesyłać drogą mailową do 

21.05.2021r. na adres mailowy zlobek@lubaczow.com.pl z dopiskiem Gminna Spartakiada 

Przedszkolaków. 

Dla zwycięzców oraz laureatów przewiduje się nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym 

uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy – podziękowania. 

8. Sprawy organizacyjne  

- organizatorzy zabezpieczą napoje, poczęstunek oraz opiekę medyczną i obsługę sędziowską 

- uczestnicy Spartakiady zostaną ubezpieczeni, 

mailto:zlobek@lubaczow.com.pl


-prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje organizatorowi, 

- kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów, 

Uwagi: 

Informacje na temat Spartakiady udzielane są w Niepublicznym Przedszkolu „Kraina 

Malucha” w Dąbkowie pod nr telefonu: 731 966 559 

 

Załączniki do Regulaminu: 

1. Opis konkurencji. 

2. Klauzula informacyjna i oświadczenie. 

3. Karta zgłoszenia przedszkola do Gminnej Spartakiady Przedszkolaków. 

4. Karta zgłoszenia przedszkola do Gminnej Spartakiady Przedszkolaków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Opis konkurencji 

 

Konkurencja nr 1:  ,,Bieg po kwadracie w sztafecie” 

Z każdej drużyny w konkurencji bierze udział 8 zawodników, po 2 na każdy róg 

kwadratu. Długość pokonywanego dystansu przez zawodnika to 20m. Biegnie trzymając 

pałeczkę sztafetową w ręku. Po pokonaniu dystansu przekazuje ją koledze z zespołu, który 

czeka już w gotowości na swoją kolej. Wygrywa ten zespół, który jako pierwszy ukończy 

bieg. 

 

 

   20 m    

 

 

 

20m 20 m  

 

 

 

 

    20 m 

 

Przerwa 10 min. – dzieci mogą napić się wody, skorzystać z toalety  

 

Konkurencja nr 2:  ,,Celność” przy drugim stanowisku: 

 

Dzieci ustawione w rzędzie jedno za drugim. Pierwszy uczestnik trzyma tacę z 3 

balonikami z wodą. Na sygnał gwizdka startuje i ma za zadanie pokonać tor przeszkód tak, 

aby nie upuścić baloników: 

- 1 element toru - przejście po skakance rozłożonej na trawie, 

- 2 element toru - bieg slalomem wokół 3 pachołków, 

- 3 element toru -rzut balonikami w deskę z ostrym zakończeniem, tak aby przynajmniej 1 

balon pękł, 

-  4 element toru- powrót na linię startu, po zewnętrznej stronie. 

Przerwa 10 min. – dzieci mogą napić się wody, skorzystać z toalety  

xx 

xx 
xx 

Start 



Konkurencja nr 3:  ,,Zwinność”: 

 

Dzieci są ustawione jedno za drugim mają za zadanie pokonać zwinnościowy tor przeszkód: 

- 1 element toru - zawodnik biegnie do szarfy, przewleka ją w dowolny sposób ściąga  

- 2 element toru - przejście pod jednym płotkiem i przeskok nad drugim płotkiem, 

- 3 element toru - prowadzenie piłki nogą między pięcioma pachołkami,  

- 4 element toru – zawodnik chwyta piłkę i przeskakuje obunóż 4 hula – hop,  

- 5 element toru – zawodnik biegnie po ławeczce gimnastycznej z piłką w ręce, 

-6 element toru- zatrzymanie i strzał do bramki, 

-7 element toru - szybki bieg do mety. 

Przerwa 10 min. – dzieci mogą napić się wody, skorzystać z toalety  

 

Konkurencja nr 4 Gra zespołowa- „Wyścigi z piłką” przy czwartym stanowisku: 

Dzieci stoją w rzędzie jeden za drugim, podają sobie piłkę na początku dołem między 

nogami, a potem górą nad głową. Następnie w parach trzymając piłkę na wysokości klatki 

piersiowej ( bez trzymania piłki rękami) biegną i omijają 3 pachołki. Wracają 1 zawodnik  

z grupy trzyma piłkę w ręku i przekazuje ją następnej parze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

      Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż :  

- Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Krainy Malucha”  

w Dąbkowie. 

 - Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  - Celestyna Kusz – Gajur;  adres mailowy: ckgajur@gmail.com 

- Dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do organizacji i promocji Gminnej Spartakiadzie 

Przedszkolaków odmowa podania danych uniemożliwia realizację konkursu. 

- Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie umowy powierzenia.  

- Dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania celu zadania. Zebrane dane będą przechowywane 

zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującej w jednostce.  

- Każda osoba ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

- Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27.04.2016.  

- Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

- Dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.  

 

…………………………………….  

                                                                                    podpis rodzica/ opiekuna prawnego  

 

OŚWIADCZENIE (uczestnik niepełnoletni) 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej i na podstawie art.6 ust.1 lit a 

RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka.............................................................................................................. zawartych w karcie zgłoszenia 

(imię, nazwisko, nazwa szkoły/przedszkola) w zakresie potrzebnym do organizacji, promocji i przeprowadzenia 

Gminnej Spartakiadzie Przedszkolaków.  

………………………………………………………..  

Data, podpis rodzica lub opiekuna prawnego 



Załącznik nr 3 

Karta zgłoszenia przedszkola do Gminnej Spartakiady Przedszkolaków 

1.Nazwa grupy 

………………………………………………………………………………………………….. 

2.Imię i nazwisko uczestników: 

1) ………………………………………………… 

2) ………………………………………………… 

3) ………………………………………………… 

4) ………………………………………………… 

5) …………………………………………………. 

6) …………………………………………………. 

7) ……………………………………….………… 

8) …………………………………………………. 

9) …………………………………………….…… 

10) ……………………………………………..…... 

11) …………………………………………………. 

3.Nazwa i adres przedszkola: 

…………………………………………………………………………………………………. 

4.Nazwisko i imię nauczycieli prowadzących: 

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

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowy mojego dziecka ( tj. imię i nazwisko, wiek, nazwa przedszkola) przez 

Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha” w Dąbkowie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a., Rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) w celu udziału w Gminnej Spartakiadzie 

Przedszkolaków 

Oświadczam, że przed wyrażeniem niniejszej zgody na przetwarzanie danych osobowych zostałam/em poinformowana/y  

o prawie do jej wycofania w dowolnym momencie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do 

uczestnictwa w zawodach. 

 

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

    Data i czytelny podpis nauczycieli  



 

Załącznik nr 4 

Karta zgłoszenia uczestnika do Gminnej Spartakiady Przedszkolaków 

 

1.Imię i nazwisko uczestnika: 

………………………………………………………………………………………………….. 

2.Wiek uczestnika: 

………………………………………………………………………………………………….. 

3.Nazwa i adres przedszkola: 

…………………………………………………………………………………………………. 

4.Nazwisko i imię nauczyciela prowadzącego: 

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

4. Nazwa grupy 

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

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowy mojego dziecka ( tj. imię i nazwisko, wiek, nazwa przedszkola) przez 

Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha” w Dąbkowie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a., Rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) w celu udziału w Gminnej Spartakiadzie  

Przedszkolaków 

Oświadczam, że przed wyrażeniem niniejszej zgody na przetwarzanie danych osobowych zostałam/em 

poinformowana/y o prawie do jej wycofania w dowolnym momencie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak 

konieczne do uczestnictwa w konkursie. 

 

Ponadto wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami 

operacyjnymi w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia mojego dziecka przez nauczyciela lub opiekunów w czasie trwania 

Spartakiady. 

 

 

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

Data i czytelny podpis rodziców/opiekunów dziecka 

 


