Sportowa Olimpiada Przedszkolaka - SOP „Będę Olimpijczykiem”
Gdynia 30.09.2022 – Regulamin uczestnictwa
1. Pomysłodawcą Sportowej Olimpiady Przedszkolaka jest Jarosław Kłodziński.
Doktor Nauk o Kulturze Fizycznej, absolwent AWFiS w Gdańsku.
2. Organizatorami są: Fundacja „Pozytywne Pomorze” i Partnerzy.
3. Patronaty honorowe – już wysłane.
4. To będzie wyjątkowa Olimpiada Przedszkolaków z Gdyni.
5. Nagroda główna SOP to Puchar Przewodniczącego Komisji Sportu Rady Miasta.
6. Dla najlepszych Przedszkoli będą medale, puchary i być może upominki.
7. SOP odbędzie się w sali sportowej CKZiU nr 2 w Gdyni Obłuże.
8. CKZiU 2 kształci młodzież w przyjaznych warunkach w wielu zawodach.
9. Rozpoczęcie SOP o godz. 10.00. Przyjście do godz. 9.30. Zakończenie ok. 12.25.
10. Będą oddzielnie szatnie na przebranie się dla każdego Przedszkola.
11. Po przebraniu się dzieci zajmują wyznaczone miejsca jako Drużyna.
12. Przygotowujecie emblemat. Wyznaczacie kapitana. Macie ten sam kolor koszulek.
13. Sportowa Olimpiada Przedszkolaka (SOP) odbywa się z ceremoniałem olimpijskim.
a) Defilada, emblemat na początku, flaga, kapitan , drużyna idzie w takt muzyki
b) Czeka na Was Rota Olimpijska, Przysięga, Podniesienie Flagi, Znicz Olimpijski
14. W SOP startuje cała najstarsza grupa wiekowa.
15. Mile widziani kibice w barwach „narodowych”. Kibice wyłącznie na trybunach.
16. Organizacja rywalizacji:
a) Każda drużyna otrzyma kartę drużyny, wyniki do karty wpisuje sędzia,
b) Drużyna ma do wykonania 8 konkurencji (7 na czas + 1 rzutowa do celu),
c) Po zakończeniu 8 zadań opiekun wręcza kartę drużyny organizatorowi,
d) Drużyna idzie na wyznaczone miejsce na poczęstunek.
17. Defilada drużyn na zakończenie, tak jak na początku.
18. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród, pamiątkowe zdjęcia.
19. Postanowienia organizacyjne.
a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w turnieju osób chorych.
b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
c) Klucz od szatni otrzymuje i oddaje wychowawca dzieci.
d) Organizator nie zapewnia ubezpieczenia dla uczestników Olimpiady.
e) Zgłoszenie do SOP jednoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem Regulaminu.
f) Do interpretacji niniejszego Regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.
Ze sportowym pozdrowieniem
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