
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 

Gdynia, ul. Płk. Dąbka 207 

tel: 586222624 fax: 586220822 e-mail: ckziu2.gdynia@wp.pl 

Kształcimy w zawodzie:  

KUCHARZ, CUKIERNIK, BUDOWLANIEC, KRAWIEC, FRYZJER, TAPICER, HANDLOWIEC 

Olimpiada Sportowa dla klas VIII „Zostań Mistrzem” 

Patronat honorowy 

Prezydent Miasta Gdyni – dr Wojciech Szczurek 

Regulamin  
1. Pomysłodawcą Olimpiady Sportowej klas VIII Szkół Podstawowych jest dr Jarosław Kłodziński 

2.  Organizatorzy: CKZiU nr 2, Jarosław Kłodziński i Partnerzy. 

3. Miejsce Sala sportowa CKZiU nr 2 w Gdyni ul. płk. Dąbka 207 

Będą oddzielne szatnie na przebranie się uczniów z każdej szkoły.  

4. Termin: zostanie ogłoszony na 30 dni przed Olimpiadą Sportową. 

5. Rozpoczęcie i zakończenie 

            Ceremonia otwarcia Olimpiady o godz. 9:00 a zakończenie z nagrodami około 12.00. Prosimy    

            przyjechać do 8.30. Uczniowie po przebraniu się zajmują wyznaczone miejsca jako drużyna.     

            Defilada drużyn na wejście, jedna za drugą. Jako pierwszy emblemat klasy. Drużyna wybiera          

            Kapitana, który bierze udział w podniesieniu flagi. Uczniowie odmówią przysięgę olimpijską.  

            Podamy tekst Roty. Kibice i rodzice zawodników przebywają wyłącznie na trybunach. 

6. Pytania kierujemy drogą mailową klodzinski.jaroslaw@wp.pl lub 601 65 88 12 

7. Organizacja Turnieju  
             Każda drużyna występuje w jednolitych strojach (różne kolory koszulek drużyn), obuwie na  

             zmianę konieczne, kapitan musi się wyróżniać swoim strojem od pozostałych zawodników.  

a) Każdy zespół otrzyma kartę drużyny, wyniki do karty wpisuje sędzia, 

b) Drużyna wykona do 20 zadań. Filmik pokazowy jest na FB Gdynia Forum Kultury Fizycznej. 

c) Po zakończeniu zadań sędzie wręcza kartę drużyny organizatorowi.  

d) Drużyna idzie na wyznaczone miejsce na poczęstunek.  

e) Defilada na zakończenie tak jak na początku. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród 

f) Nagrody: puchary, medale, nagrody rzeczowe 

g) Z sedzią lub organizatorem rozmawia wyłącznie wychowawca klasy. 

8. Postanowienia końcowe  
a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w turnieju osób chorych i wynikających z 

tego wypadków i urazów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w 

szatni. Klucz od szatni otrzymuje i oddaje wychowawca, 

b) Organizator nie zapewnia ubezpieczenia dla uczestników Olimpiady.   

d) Zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

 e) Do interpretacji niniejszego Regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.  

 

                                                                                      Ze sportowym pozdrowieniem 

                                                                                              ORGANIZATORZY                                                                       
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