Potyczki Sportowe Przedszkolaków na Międzynarodowy Dzień Dziecka
Regulamin
1. Pomysłodawcą rywalizacji jest dr Jarosław Kłodziński - Radny Gdyni.
2. Organizatorami: Fundacja Pozytywne Pomorze, CKZiU nr 2 i Jarosław Kłodziński.
3. Nagroda główna: Puchar Przewodniczącego Komisji Sportu Rady Miasta.
4. Termin rywalizacji: sobota 5 czerwca 2021 roku, godz. 14.00 w CKZiU nr 2.
5. Zapraszamy gdyńskie przedszkola i klasy „0” ze szkół podstawowych.
6. Zgłoszenia wyłącznie mailowo do 1 czerwca 2021 fundacjapp1@wp.pl
7. Organizatorzy przyjmują tylko po jednej drużynie z danej placówki. Gdy będą wolne
miejsca drugą a może i trzecią.
8. Drużyna liczy 10 osób. Połowa to Przedszkolaki i 5 osób pełnoletnich (mama, tata)
lub inna osoba wskazana przez rodzica - opiekuna.
9. Uczestnik startuje tylko w jednej drużynie. Rywalizujemy Fair Play.
10. W zgłoszeniu kapitan podaje nazwę placówki, jej adres, imiona i rok urodzenia
uczestników, nazwę grupy przedszkolaka, adres mailowy rodziców przedszkolaka.
11. Pełnoletni uczestnik musi posiadać własną Kartę Mieszkańca Gdyni.
12. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Fundację Pozytywne Pomorze.
13. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację wizerunku w mediach masowych.
14. Obowiązuje reżim sanitarny. Mierzymy temperaturę ciała. Dezynfekujemy dłonie.
15. Jedna drużyna może mieć maksymalnie 15 kibiców. W przypadku złej pogody
rywalizacja odbędzie się w sali gimnastycznej bez udziału publiczności.
16. Organizatorzy nie zapewniają szatni. Ilość miejsc parkingowych ograniczona.
17. Zawodnicy startują na własne ryzyko. Można zadbać o indywidualne ubezpieczenie.
18. Zwierzęta kochamy, ale zostają w domu.
19. Drużyna występuje w koszulkach tego samego koloru.
20. Z organizatorem rozmawia tylko kapitan. Decyzję ostateczną podejmuje organizator.
21. W skład drużyny mogą wejść pracownicy z danej placówki.
22. Pytania kierujemy na adres mailowy klodzinski.jaroslaw@wp.pl
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Oświadczenie uczestnika Potyczek Przedszkolaków o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału w rywalizacji sportowej „pod chmurką” lub w sali gimnastycznej.
Wypełniając tabelę w 100% akceptujemy powyższy Regulamin
Pieczątka placówki, data i podpis dyrektora
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