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Regulamin Pierwszych Twardogórskich Zawodów w Garlingu dla WOŚP 

 

ORGANIZATOR 

1. Organizatorem Pierwszych Twardogórskich Zawodów w Garlingu dla WOŚP jest: 

- Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze 

 

TERMIN I MIEJSCE 

1. Termin: 22 stycznia 2022r, od godziny 17:00  

2. Miejsce: lodowisko GOSiR w Twardogórze ul. Gdańska 1A 

3. Biuro zawodów: w dniu zawodów, znajduje się w namiocie przy lodowisku. 

4. Program: 

-przywitanie i podanie informacji o zasadach zawodów 

-rozpoczęcie zawodów 

-zakończenie zawodów i podanie wyników w trzech kategoriach  

(rodzinnej, dzieci i młodzież) 

CEL I FORMA ZAWODÓW 

1. Cel: 

 

-gramy i startujemy w zawodach dla Okulistyki dziecięcej z okazji 30 Finału WOŚP 

-aktywne spędzenie czasu wolnego mieszkańców Gminy Twardogóra 

 

2. Kategoria  

 

- dzieci (od przedszkolaka do 9 r.ż)  

- młodzież szkolna (od 10 r.ż do 18 r. ż) 

- rodzinna (bez ograniczeń wiekowych) 

 

3. Warunki uczestnictwa: 

 

- zgłoszony zespół składa się z trzech osób w wybranej kategorii wiekowej 

-w zgłoszeniu należy podać imiona i nazwiska członków zespołu oraz wiek 

-warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału w kategoriach dzieci i młodzież 

szkolna do 14.01.2022r. na maila: wiktor.pona@sp2.twardogora.pl 

-start rodzinny - zgłoszenie w dniu wydarzenia do godziny 18:00 

-wszyscy uczestnicy muszą posiadać łyżwy i kask oraz przestrzegać wewnętrznego 

regulaminu lodowiska, na którym odbywają się zawody w Garlingu. 
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4. System rozgrywek: 

- do startu podchodzi zgłoszony zespół, który składa się z trzech osób, 

-  zadaniem zespołu jest przeprowadzenie w jak najkrótszym czasie garnka kijem  

do hokeja po wyznaczonej trasie, 

- członkowie zespołu wymieniają się kijem w wyznaczonym miejscu (sztafeta), 

- garnek może być prowadzony wyłącznie kijem do hokeja, 

- jeśli garnek opuści wyznaczony tor doliczana jest kara w postaci 5 sekund, 

- w przypadku pchnięcia lub zatrzymania garnka inną rzeczą niż przeznaczony do tego kij, 

również doliczana jest kara w postaci 5 sekund, 

-na torze podczas prowadzenia garnka może przebywać tylko jeden zawodnik  

(inni zawodnicy nie mogą pomagać w prowadzeniu garnka) 

 

5. Komisja zawodów: 

-wychowawcy klas sportowych oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,  

-uczniowie klasy sportowej ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II  

w Twardogórze. 

 

6. Nagrody: 

-każdy zespół otrzyma pamiątkowy dyplom 

-nagrody rzeczowe dla najlepszego zespołu w danej kategorii wiekowej 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszyscy uczestnicy biorący udział w Zawodach dla WOŚP startują na własną 

odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów 

w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.  

2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie, o których 

zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy. 

3. Uczestnicy imprezy zobowiązują się do przestrzegania zasad higieny wprowadzonych 

ze względu na stan epidemii.  

4. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku na zdjęciach  

i filmach dokumentujących przebieg rozgrywek, które mogą zostać zamieszczone  

na stronach internetowych patronów medialnych, sponsorów, w mediach 

społecznościowych i innych formach publikacji. 

 

 

  

 


