
 
REGULAMIN PIKNIKU SPORTOWEGO 

„JESTEM ZDROWY, BO ĆWICZĘ” – drużynowe zawody ogólnosprawnościowe, dla 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu gminy Nowy Dwór Gdański 

 
I. Cel zawodów 
 

• Kształtowanie postaw społecznych opartych na zasadzie „fair play”. 
• Popularyzacja aktywności fizycznej wśród wszystkich mieszkańców gminy Nowy 

Dwór Gd. 
• Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród wszystkich mieszkańców gminy Nowy 

Dwór Gd. 
• Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w konkurencjach sportowych. 
• Rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacjach porażki lub zwycięstwa. 
• Promocja Gminy Nowy Dwór Gdański. 

 
 
II. Nazwa zawodów 
 
JESTEM ZDROWY BO ĆWICZĘ  – dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu 
gminy Nowy Dwór Gdański 
 
III. Organizator 
 
1.Gmina Nowy Dwór Gdański 
2.Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy w Nowym Dworze Gdańskim 
 
IV. Miejsce i termin zawodów 
 
1. Miejsce : Miejskie Obiekty Sportowe, ul. Warszawska 22, Nowy Dwór Gdański. 
2. Biuro Zawodów:  namiot Gminy Nowy Dwór Gdański przy stadionie lekkoatletycznym.  
3. Terminy zawodów :  3 maja 2022 roku o godzinie 14.00 . 
 
V. Zapisy 
 
1. Do dnia 22 kwietnia 2022 roku na adres email: m.blaszczyk@miastonowydwor.pl lub 
osobiście w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim w pokoju nr 3 (biuro obsługi 
mieszkańca) do godziny 14.30. Należy podać nazwę zespołu, imię i nazwisko kapitana oraz 
numer telefonu. Zapisy w dniu zawodów nie będą przyjmowane. 
 
VI. Konkurencje 
 

1. Bieg na dystansie 400 m przez wszystkich zawodników drużyny. 
2. Skok w dal z miejsca przez wszystkich zawodników drużyny. 
3. Sadzenie i zbieranie ziemniaków na czas przez wszystkich zawodników drużyny. 
4. Rzuty do kosza przez wszystkich zawodników drużyny z różnych miejsc boiska. 
5. Rzuty karne wykonane przez wszystkich zawodników z drużyny (bramkarz 

wyznaczony przez organizatora). 
6. Skok wzwyż wykonany przez wszystkich zawodników drużyny. 
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7. Przeskoki przez skakankę wykonane przez wszystkich zawodników drużyny (po 300 
przeskokach zaliczamy próbę przyznając maksymalną ilość punktów). 

8. Bieg na dystansie 60 m przez wszystkich zawodników drużyny. 
9. Rzut piłką lekarską przez wszystkich zawodników drużyny. 

 
VII. Zasady rozgrywania zawodów 
 

1. W Pikniku mogą wziąć udział 10-osobowe drużyny w składzie: 
a) dziewczynka i chłopiec w wieku przedszkolnym, 
b) dziewczynka i chłopiec z klas I – IV szkoły podstawowej, 
c) dziewczynka i chłopiec z klas V – VIII szkoły podstawowej, 
d) kobieta i mężczyzna w wieku do 40 lat, 
e) kobieta i mężczyzna w wieku powyżej 40 lat.  

2. Zawodnicy biorą udział w stroju sportowym i w obuwiu sportowym. 
3. Rywalizację rozpoczynamy od najmłodszych zawodników. 
4. Uczestnik może wziąć udział we wszystkich konkurencjach, co wpłynie na wynik 

całej drużyny.  
5. Przy braku zawodniczki lub zawodnika w odpowiedniej grupie wiekowej może go 

zastąpić: 
a) do szkoły podstawowej włącznie dziewczynka zamiast chłopca lub młodsza 

kategoria, np. chłopca z VIII klasy może zastąpić chłopiec z kategorii klas I-IV lub 
dziewczynka z klas VIII. 

b) kobietę lub mężczyznę w wieku do 40 lat może zastąpić kobieta lub mężczyzna z 
kategorii wyżej. 

6. Zawodników zobowiązuje się do zdrowej rywalizacji sportowej. 
7. Rodzice/prawni opiekunowie wyrażają zgodę dla swoich podopiecznych oraz dla 

siebie samych na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych 
organizatora oraz wykorzystanie wizerunku w Pikniku.  

8. Zawodnicy zobowiązani są do:  
• respektowania poleceń Sędziego Głównego zawodów i komisji sędziowskiej; 
• stawienia się na miejscu startu w odpowiednim czasie podanym przez sędziego.  

 
 
VIII. Kolejność startów:  
 
Piknik odbywać się będzie od godziny 14.00 w kolejności startu ustalonej przez sędziego 
głównego. Drużyny uczestniczące w zawodach oczekują na start na trybunach MOS. 
 
IX. Klasyfikacja i nagrody 
 
1. Wszyscy uczestnicy Pikniku otrzymają pamiątkowy medal.  
2. Dla trzech pierwszych drużyn przewidziane są puchary. O klasyfikacji końcowej decyduje 
ilość zdobytych punków przez całą drużynę w poszczególnych konkurencjach i tak np. przy 8 
zespołach drużyna za wygranie konkurencji otrzymuje 8 pkt, a za miejsce ostatnie 1 pkt. Po 9 
konkurencjach drużyna może uzyskać 72 kpt. 
3. Przewidziane są również dodatkowe nagrody dla uczestników. 
 
X. Warunki uczestnictwa  
 



1. Prawo do startu w zawodach mają dzieci posiadający pisemną zgodę rodziców lub 
opiekunów prawnych.  
2. Każdy opiekun uczestnika nieletniego oraz sam dorosły uczestnik oświadcza na piśmie, że 
zna regulamin i że jego dziecko oraz on sam startuje na własną odpowiedzialność, 
odpowiedzialność rodzica - prawnego opiekuna. Zakłada się, że uczestnik posiada 
odpowiednie zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych zezwalające na start w 
zawodach oraz dziecko ubezpieczone jest od NW.  
 
XI. Informacje dodatkowe 
 
1.Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.  
2. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników zawodów. 
3.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie 
rozgrywania imprezy. 
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. 
W razie dodatkowych pytań, proszę kontaktować się z organizatorami imprezy: telefon 
kontaktowy 505 339 688. 
 
XII. Zasady bezpieczeństwa 
 
1. Fragmenty boiska, które wymagają zachowania szczególnego bezpieczeństwa będą 
odpowiednio oznakowane.  
2. Organizator poinformował pogotowie ratunkowe o miejscu i terminie organizacji 
zawodów, tak aby służba ratunkowa przygotowana była na ewentualną interwencję. 
3. Na obiekt lekkoatletyczny nie wchodzimy z wózkami dziecięcymi, z rowerami, na rolkach, 
na wrotkach, na hulajnogach itp. 
4. Nikt nie porusza się po płycie boiska piłkarskiego. 
5. Po bieżni lekkoatletycznej poruszają się tylko osoby posiadające obuwie sportowe. 
 
 
XIII. Dane osobowe 
 
Wszystkie dane podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych. Organizator 
gromadzi dane osobowe zawodników dla celów zawodów i nie udostępnia ich osobom 
trzecim. Zawodnik zgłaszając się do udziału w zawodach, zgadza się na wykorzystanie jego 
danych osobowych do celów zawodów. W sposób jawny podane zostaną do wiadomości 
publicznej: imię, nazwisko, wiek zawodnika oraz kategoria startu i miejscowość 
zamieszkania. Udział  w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 
wizerunku uczestnika zawodów w materiałach promocyjnych organizatora tej imprezy.  

 
Załącznik do regulaminu: 

1) Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) uczestnika zawodów. 

2) Oświadczenie pełnoletniego uczestnika zawodów. 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu                          
Pikniku sportowego 

 „Jestem zdrowy, bo ćwiczę”  
 

Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) uczestnika Pikniku sportowego  
„Jestem zdrowy, bo ćwiczę” . 

 
Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ........................................................ 
ur. .......................................................w Pikniku sportowym „Jestem zdrowy, bo ćwiczę”. 
Oświadczam, że dziecko jest ubezpieczone od następstw NW i stan jego zdrowia pozwala 
na uczestnictwo w zawodach. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią 
regulaminu zawodów, do którego niniejsze oświadczenie stanowi załącznik. Jako rodzic 
oświadczam, że dziecko startuje w zawodach na moją odpowiedzialność.  
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego  
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 
Nowy Dwór Gdański;  

2) Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim jest Pan 
Tomasz Henzler, kontakt: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl;   

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w zawodach lekkoatletycznych na 
podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.  

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów 
prawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej;  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu,  
w którym zostały pozyskane;  

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest 
obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.  

 
 
 
 
...................................................... 
 Czytelny podpis  i data rodzica(prawnego opiekuna) 
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                           Załącznik nr 2 do Pikniku sportowego 
„Jestem zdrowy, bo ćwiczę” 

  
 

Oświadczenie pełnoletniego uczestnika Pikniku sportowego  
„Jestem zdrowy, bo ćwiczę. 

 
Ja niżej podpisany …………………………………………………. urodzony dnia 
…………………………….., zamieszkały ……………………………………………….... 
oświadczam, że jestem ubezpieczony od następstw NW i stan mojego zdrowia pozwala na 
uczestnictwo w zawodach. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią 
regulaminu zawodów, do którego niniejsze oświadczenie stanowi załącznik.   
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego  
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 
Nowy Dwór Gdański;  

2) Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim jest Pan Tomasz 
Henzler, kontakt: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl;   

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w zawodach lekkoatletycznych na 
podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.  

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów 
prawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej;  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu,  
w którym zostały pozyskane;  

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest 
obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.  

 
 
 
 
...................................................... 
 Czytelny podpis uczestnika  i data 
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KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY  

…………………………………………………………………………… 

Przedszkole IMIĘ I NAZWISKO 

DATA URODZENIA 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA  

Przedszkole IMIĘ I NAZWISKO 

DATA URODZENIA 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA  

Klasy I - IV IMIĘ I NAZWISKO 

DATA URODZENIA 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA  

Klasy I - IV IMIĘ I NAZWISKO 

DATA URODZENIA 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA  

Klasy V - VIII IMIĘ I NAZWISKO 

DATA URODZENIA 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA  

Klasy V - VIII IMIĘ I NAZWISKO 

DATA URODZENIA 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA  

Do lat 40 IMIĘ I NAZWISKO 

DATA URODZENIA 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA  

Do lat 40 IMIĘ I NAZWISKO 

DATA URODZENIA 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA  

Powyżej 40 lat IMIĘ I NAZWISKO 

DATA URODZENIA 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA  

Powyżej 40 lat IMIĘ I NAZWISKO 

DATA URODZENIA 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA  



NAZWA DRUŻYNY…………………………………………………………… 

konkurencje wynik ilość punktów 

Bieg 400 m   

Bieg 60 m   

Skok w dal z miejsca   

Rzut piłką lekarską   

Skok wzwyż   

Przeskok przez skakankę   

Rzut do kosza   

Rzuty karne   

Sadzenie ziemniaków   

RAZEM PKT  

ZAJĘTE MIEJSCE  

 
 
 

NAZWA DRUŻYNY…………………………………………………………… 

konkurencje wynik ilość punktów 

Bieg 400 m   

Bieg 60 m   

Skok w dal z miejsca   

Rzut piłką lekarską   

Skok wzwyż   

Przeskok przez skakankę   

Rzut do kosza   

Rzuty karne   

Sadzenie ziemniaków   

RAZEM PKT  

ZAJĘTE MIEJSCE  

 


