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ŁĄCZY NAS … POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

REGULAMIN REKRUTACJI
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem turnieju dla młodzieży jest Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Łochów, ul. Wyspiańskiego 20,
07-130 Łochów, zwane dalej Organizatorem.
2. Regulamin turnieju „Łączy nas … Polska” określa zasady naboru oraz jego zasady.
3. Zgłoszenie uczestnictwa w turnieju „Łączy nas … Polska” oznacza akceptację regulaminu oraz zobowiązanie do
jego przestrzegania.
4. Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat turnieju jest:
Janusz Sternicki, e-mail: stowarzyszenie.olimpia@gmail.com
§2
Cel turnieju „Łączy nas … Polska”
Celem turnieju wiedzy „Łączy nas … Polska” jest:
 Popularyzacja wiedzy historycznej, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości
przez państwo polskie w 1918 r.;

 Kształtowanie umiejętności związanych z samodzielną analizą, interpretacją wydarzeń i postaci historycznych;
 Kształtowanie aktywnych postaw dzieci wobec rzeczywistości, zwiększenie pewności co do swoich możliwości oraz
opanowanie sztuki efektywnej pracy w zespole oraz zasad fair – play;

 Promocja aktywności ruchowej i zdrowego trybu życia wśród młodzieży i społeczności lokalnej;
 Promocja Gminy Łochów oraz Powiatu Węgrowskiego jako aktywnego rzecznika inicjatyw kulturalnych i ogólnorozwojowych
wśród dzieci i młodzieży.

§3
Uczestnicy turnieju „Łączy nas … Polska”
1. Turniej „Łączy nas … Polska” adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Łochów lub
Powiatu Węgrowskiego zwanych dalej „uczestnikami”.
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2. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w turnieju „Łączy nas … Polska” na podstawie pisemnej zgody
rodziców/opiekunów prawnych. Wzór zgody określa załącznik 1 do regulaminu.
§4
Uczestnictwo w turnieju Łączy nas … Polska
1. Do udziału w turnieju „Łączy nas … Polska” zakwalifikowanych zostanie 6 szkół z Gminy Łochów.
W przypadku braku zainteresowania szkół łochowskich turniejem organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia
szkoły z terenu Powiatu Węgrowskiego.
2. Liczebność reprezentacji szkoły: 18 uczniów + 2 opiekunów.
3. O zakwalifikowaniu Szkoły do turnieju „Łączy nas … Polska” decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Szkoły zgłaszają swój udział w turnieju „Łączy nas … Polska”, wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres e-mail:
stowarzyszenie.olimpia@gmail.com
5. Zgłoszenia muszą być dokonane na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
6. W turnieju „Łączy nas … Polska” nie mogą brać udziału członkowie (uczniowie) rodzin Organizatora.
7. Wszyscy uczestnicy turnieju „Łączy nas … Polska” wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z
imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora.
8. Wszyscy uczestnicy turnieju „Łączy nas … Polska” wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do
celów związanych z realizacją i promocją turnieju „Łączy nas … Polska” oraz działań informacyjno –
promocyjnych prowadzonych przez Organizatora.
9. Udział w turnieju wiedzy „Łączy nas … Polska” jest bezpłatny.
§5
Przebieg turnieju „Łączy nas … Polska”
1. Turniej „Łączy nas … Polska” składał się będzie z części: ustnej – forma pytań otwartych i zamkniętych oraz
części sprawnościowej.
2. W poszczególnych konkurencjach merytorycznych i sprawnościowych drużynę reprezentować będzie
sześcioosobowy zespół, który będzie brał udział w rozgrywkach merytorycznych i sprawnościowych na płycie
boiska. Pozostali reprezentanci drużyny przebywać będą na trybunach wraz z opiekunami i będą stanowić zespół
dopingujący. Dla zespołu dopingującego i opiekunów przewidziane są również zadania merytoryczne i/lub
sprawnościowe. Zespół dopingujący oceniany będzie również za „wyposażenie” w przedmioty takie jak np.
maskotki, pompony, transparenty, plakaty itp. gadżety kibica oraz za sposób kibicowania.
3. W przypadku, gdy drużyny zdobędą identyczną liczbę punktów, zarządzona będzie dogrywka tzn. zestaw pytań
dodatkowych.
4. Drużynom biorącym udział w turnieju „Łączy nas … Polska” zostaną wręczone jednolite koszulki, które
zawodnicy zobowiązani są mieć na sobie podczas trwania imprezy.
§6
Zakres tematyczny turnieju „Łączy nas … Polska”
1. Wymagany zakres wiedzy: treści dotyczące wydarzeń 1918 – 1921 przewidziane w minimum programowym historii w
szkole podstawowej/gimnazjum i zawarte w obowiązujących podręcznikach:



S.Roszak, A.Łaszkiewicz, Historia. Klasa 3. Podręcznik do historii dla gimnazjum (Nowa Era).



S. Roszak, A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow, Wczoraj i dziś. Klasa 7. Podręcznik do historii dla szkoły

podstawowej, (Nowa Era).


K. Kowalewski, I. Kąkolewski, A. Plumińska – Mieloch, Historia. Podręcznik. Klasa 7. Szkoła
podstawowa, (WSiP).



T. Małkowski, Historia 7. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej, (GWO).
§7
Nagrody

1. Zwycięskie drużyny otrzymają na rzecz szkoły, następujące nagrody:

Nagroda za I miejsce: Projektor – o wartości 2500 zł

Nagroda za II miejsca: Telewizor – o wartości 1500 zł

Nagroda za III miejsca: Bon na zakup książek do biblioteki – o wartości 1000 zł.

Każda drużyna otrzyma puchar.
2. Drużyna, która otrzyma bon na zakup książek do biblioteki szkolonej (książki, filmy edukacyjne (np. dokumentalne,
biograficzne, adaptacje lektur itp., programy edukacyjne, itp.) zobowiązana jest do dokonania zakupu dane
Organizatora i przekazania tego rachunku..
§8
Termin i miejsce
1. Ogłoszenie informacji o turnieju „Łączy nas … Polska” nastąpi w terminie do 30.06.2018 r. na stronie
www.stowarzysenieolimpia.pl. Stosowna informacja zostanie przesłana na adres email łochowskich szkół.
2. Zgłoszenia do turnieju (przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego) będą przyjmowane do 14.09.2018 r.
3. Organizator zamieści na stronie internetowej www.stowarzyszenieolimpia.pl listę szkół zakwalifikowanych do
udziału w turnieju „Łączy nas … Polska” i poinformuje emailem zainteresowane szkoły – do 21.09.2018 r.
4. Termin i miejsce: 21.10.2018 r., godz. 16.00 – 19.00. Hala sportowa w Łochowie, ul Wyspiańskiego 20.
§ 9.
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, przerwania, przedłużenia, przełożenia lub odwołania turnieju
„Łączy

nas

…

Polska”,

gdy

spowodowane

to

będzie

zdarzeniami

losowymi,

siłą

wyższą,

a w szczególności klęskami żywiołowymi i wypadkami losowymi, o czym poinformuje dyrektorów szkół.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich podejmowane
w związku z turniejem „Łączy nas … Polska”.
3. W przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzygnięć dokonuje Zarząd
Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Łochów.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia turnieju „Łączy nas … Polska”.
5. W momencie pojawienia się sytuacji nieprzewidzianych w przedmiotowym dokumencie (Regulaminie) będzie on na
bieżąco aktualizowany.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
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Załącznik nr 1 do projektu regulaminu rekrutacji na turniej „Łączy nas … Polska”.

Zgoda rodziców/ opiekunów na udział dziecka
w Turnieju „Łączy nas … Polska”.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem „Łączy nas … Polska” i wyrażam zgodę na udział mojego
dziecka/ podopiecznego …………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko)

ucznia Szkoły Podstawowej ………………………………………………………………………………………..

Jednocześnie wyrażam zgodę na:
przetwarzanie powyższych danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji turnieju oraz przekazanie

•

ich do Organizatora,
•

publikację wizerunku dziecka dla celów promocji i informacji o turnieju,

•

udział dziecka w konkurencjach sprawnościowych/sportowych podczas turnieju.

…………………………………………………………………….
(czytelny podpis rodzica/ opiekuna)



Zgoda jest konieczna do udziały dziecka w turnieju.



Dzieci, których rodzice nie wyrażą zgody, nie będą kwalifikowane jako uczestnicy imprezy.



Regulamin

turnieju

oraz wszelkie

www.stowarzyszenieolimpia.pl

szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej

Załącznik 2 do regulaminu rekrutacji na turniej „Łączy nas … Polska”.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W TURNIEJU
„ŁĄCZY NAS … POLSKA”.

Pełna nazwa szkoły (pieczęć)

Adres e-mail szkoły
Imię i nazwisko, dane opiekunów zgłaszanych przez szkołę do opieki nad
reprezentacją

1. ….................................................................

…………………………....…………...
Numer telefonu kontaktowego
………………………………………
adres e – mail

2. ….................................................................

………………………......…………
Numer telefonu kontaktowego
………………………………………
adres e – mail



Podając dane

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych przez Stowarzyszenie

Klub Sportowy Olimpia Łochów na potrzeby rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz do celów promocji w przestrzeni publicznej i mediach
społecznościowych organizatora.


Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 KK, oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.



Scan powyższej ANKIETY po wypełnieniu prosimy przesłać na adres :
e-mail: stowarzyszenie.olimpia@gmail.com

lub dostarczyć na adres Organizatora.

………………………………………
Pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły
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Załącznik 3
Koszulka pamiątkowa (należy przesłać wraz ze zgłoszeniem)
W związku, że wszyscy uczestnicy otrzymają od Organizatora koszulki, w których będą występować proszę
o podanie rozmiaru odzieży drużyny (do 30 września 2018).

Rozmiar

134

146

XS

S

M

L

XL

XXL

Sztuk

………………………………………
Pieczęć Szkoły

…………………………………
Pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły

Załącznik 4 (należy przekazać w dniu turnieju)

Lista uczniów uczestniczących w Turnieju „Łączy nas … Polska”.
Szkoła Podstawowa …………………………………….
zgłasza reprezentację w następującym składzie:
Nazwisko i imię
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
OPIEKUN:
20
OPIEKUN:

………………………………………
Pieczęć Szkoły

…………………………………
Pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły
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