
Regulamin Świętokrzyskiego Festynu Sportowego 
 
I. Postanowienia ogólne 
1.Regulamin określa organizację i zasady rozgrywania turniejów „Świętokrzyski Festyn Sportowy” dalej 
jako „impreza”). 
2. W „Świętokrzyskim Festynie Sportowym” wezmą udział dziewczynki i chłopcy ze szkół 
podstawowych oraz ponadpodstawowych 
3. „Świętokrzyski Festyn Sportowy” odbędzie się 20  maja na terenie Domu Pomocy Społecznej w 
Zochcinku koło Opatowa. 
4. Konkurencje sportowe rozgrywane podczas festynu będą prowadzone w duchu sportowej 
rywalizacji i zasad fair play. 
5. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie, Wczoraj, Dzisiaj, Jutro, ul. Pęcicka 38, 01-688 Warszawa  
6. Zgłoszenie przez uczestnika udziału w imprezie jest jednoznaczne z akceptacją przepisów 
Regulaminu. Uczestnik rozgrywek jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu. 
7. Informacje dotyczące imprezy (w tym m.in.: imiona i nazwiska uczestników oraz ich wizerunek) będą 
publikowane na stronie internetowej www.wczorajdzisiajjutro.pl oraz za pomocą mediów 
społecznościowych na profilach Organizatora 
 
II. Cel 
1. Cele sportowe: 
a) bezpośrednie:  
- rywalizacja sportowa dla dzieci i młodzieży, 
b) pośrednie: 
- popularyzacja sportu i aktywności fizycznej, 
- jednostki treningowe i dodatkowa rywalizacja sportowa, 
- aktywizacja ruchowo-fizyczna, 
- rozszerzenie "bazy" zawodniczej, pozyskanie nowych zawodników do różnych dyscyplin sportu. 
2. Cele pozasportowe: 
- zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci, 
- aktywizacja różnych grup środowiskowych, w tym szczególnie środowiska wiejskiego i z małych miast, 
- zapobieganie patologiom społecznym. 
 
III. Zgłoszenia 
1. Zaproszone zostaną szkoły województwa świętokrzyskiego. Będzie prowadzony także otwarty nabór 
uczestników. 
2. Zgłoszenie musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola i być czytelne. Nieczytelne zgłoszenie 
może zostać uznane za nieważne. 
3. Zgłoszenie uznaje się za kompletne wraz ze wszystkim załącznikami (Karta zgłoszeniowa drużyny, 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, Zgoda rodzica na udział w turnieju)podpisanymi przez 
upoważnione osoby. Brak wszystkich załączników oznacza, że zgłoszenie jest nieważne. 
4. Organizator opublikuje na stronie internetowej listę szkół oraz zawodników zakwalifikowanych do 
turnieju finałowego oraz prześle potwierdzenie drogą elektroniczną. 
 
IV. Uczestnicy 
1. Uczestnikiem rywalizacji mogą być chłopcy i dziewczynki ze szkół podstawowych oraz 
ponadpodstawowych.   
2. Każdy uczestnik musi mieć zgodę rodzica na udział w turnieju (załącznik nr 3 do regulaminu 
rozgrywek). 
3. Stan zdrowia każdego uczestnika turnieju nie może budzić wątpliwości (załącznik nr 4 do regulaminu 
turnieju). 
4. Uczestnicy klasyfikowani będą indywidualnie w kategoriach: 



Szkoły podstawowe – 3 kategorie: 
Dziewczynki i chłopcy klasy 1-3 
Dziewczynki i chłopcy klasy 4 – 6 
Dziewczynki i chłopcy klasy 7 - 8 
Szkoły ponadpodstawowe 
5. Klasyfikacja drużynowa prowadzona będzie w kategoriach 
Szkoły podstawowe  
Szkoły ponadpodstawowe 
 
V. Rywalizacja 
1. W festynie weźmie udział maksymalnie 500 uczestników. 
2. Każdy z uczestników otrzyma od Organizatora arkusz punktowy, na którym animatorzy/instruktorzy 
uzupełniać ́będą liczbę ̨zdobytych punktów w poszczególnych konkurencjach.  
3. Podczas festynu zawodniczki i zawodnicy rywalizować będą w 10 konkurencjach, za które zdobywać 
będą punkty w klasyfikacji indywidualnej oraz do ogólnej klasyfikacji szkół.  
 
Konkurencje: 
rzut do celu,  
bieg na 60m,  
slalom piłkarski zakończony strzałem do bramki,  
wyścig na piłkach do skakania, 
bieg zwinnościowy w workach, 
tor przeszkód z przyborami, 
bieg na desce snowbordowej,  
skoki ze skakaną,  
rzut piłeczka palantową.  
 
Dziesiątą konkurencją będzie krótki test wiedzy historycznej na temat świętokrzyskich patriotów.  
 
oraz 
 
bieg dla dzieci na dystansie 60 m do lat 5 (roczniki 2018 i 2017)  
bieg dla dzieci na dystansie 100 m do lat 7 (roczniki 2016 i 2015) oraz licealistów 
bieg dla dzieci na dystansie 200 m do lat 9 (roczniki 2014 i 2013) oraz licealistów 
bieg dla dzieci na dystansie 400 m do lat 12 (roczniki 2012, 2011 i 2010) oraz licealistów 
 
1000 m mężczyzn i kobiet,  
4 x 100 m mężczyzn i kobiet. 
 
4. Punktacja.  
Za każdą prawidłowo wykonaną konkurencję uczestnicy zbierać będą odznaki w trzech kolorach 
oznaczających poziom wykonania: 
- złota – wybitne – 3 punkty 
- srebrna – bardzo dobre – 2 punkty 
- brązowa dobre – 1 punkt 
Zebranie jak największej liczby złotych, srebrnych oraz brązowych odznak oraz zdobycie miejsc w 
konkurencjach biegowych będzie liczyć się do klasyfikacji indywidualnej oraz drużynowej szkół.  
 
5. W festynie przewidziane są gadżety, medale, puchary i nagrody: 
- gadżety: otrzymuje każdy uczestnik 
- medale: pamiątkowy medal dla każdego uczestnika, medale dla trzech pierwszych miejsc w każdej 
szkole w każdej kategorii, 



- puchary: trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wojskowych, zwycięska szkoła, 
- nagrody: trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wojskowych, zwycięska szkoła. 
 
VI. Sprawy organizacyjne 
1. Wszystkich zawodników obowiązuje posiadanie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym 
tożsamość zawodnika oraz badań lekarskich lub zaświadczeń o stanie zdrowia podpisanych przez 
rodziców, za co odpowiadają opiekunowie drużyn. 
2. Szczegółowy harmonogram Festynu zostanie przesłany do szkół (e-mail). 
3. Decyzje w sprawach spornych, nieujętych w niniejszym regulaminie, podejmuje organizator. 
4. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania Festynu. 
5. Organizator zapewnia pakiety startowe uczestnikom (kanapki, owoce, wodę, gadżet).  
6. Dopuszcza się możliwość zmian w regulaminie przed rozpoczęciem zawoddów. 
7. Zawody prowadzi sędzia. 
8. Organizator w całości pokrywa koszty związane z organizacją zawodów. 
9. Organizator przeprowadzi fotorelację z Festynu i opublikuje zdjęcia na stronie 
www.wczorajdzisiajjutro.pl oraz na swoich kanałach social media. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestników z turnieju w przypadku rażących 
naruszeń regulaminu. 
11. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW uczestnikom turnieju  oraz nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników. 
12. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu organizator nie odpowiada.  
13. Uczestnicy zrzekają się wszelkich roszczeń odszkodowawczych względem Organizatora. 
 
VII. Przetwarzanie danych osobowych (RODO) 
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Organizator informuje, że będzie 
przetwarzał dane osobowe osób uczestniczących w turnieju pn. „Świętokrzyski Festyn Sportowy”. 
Przetwarzanie to będzie polegało na publikacji imienia i nazwiska oraz wizerunku w procesie 
przygotowania turnieju oraz w trakcie jego trwania i po zakończeniu (wyniki, klasyfikacje, komentarze, 
opinie, relacje) na stronie internetowej www.wczorajdzisiajjutro.pl, w mediach społecznościowych. 
Jednocześnie Organizator informuje, że podanie ww. danych jest dobrowolne, a każdy uczestnik może 
w dowolnym momencie sezonu zmienić swoje dane oraz zakres ich udostępnienia. Każdy uczestnik 
wyraża zgodę (zgoda rodziców) na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Wczoraj 
Dzisiaj Jutro poprzez podpisanie formularza, który jest integralną częścią formularza zgłoszeniowego. 
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 
 
VIII. Postanowienia końcowe 
1. Zgłoszenia szkół przyjmowane są drogą mailową na adres: biuro@wczorajdzisiajjutro.pl, telefon 
kontaktowy dla szkół: 512 119 945 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O zmianach 
zobowiązany jest poinformować na swojej stronie internetowej. 
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