
Regulamin zawodów ,,Gra terenowa” 

 

I. Organizator 

Organizatorem zawodów jest nauczyciel wychowania fizycznego Szkoły Branżowej nr 

10 w Białymstoku. 

 

II. Czas zawodów 

Zawody będą trwały od 01.12.2021r. do 22.12.2021r. 

 

III. Miejsce zawodów 

Teren miasta Białystok 

 

IV. Główne cele zawodów sportowych 

1. Promowanie aktywności fizycznej w czasie wolnym, jako nieodłączny element 

prawidłowego rozwoju młodzieży. 

2. Kształtowanie wśród uczestników właściwej rywalizacji zgodnie z zasadami fair 

play. 

3. Wychowanie młodzieży poprzez aktywność fizyczną. 

4. Popularyzacja gier terenowych jako form aktywności fizycznej dostępnych dla 

każdego. 

 

V. Warunki uczestnictwa 

W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie Szkoły Branżowej nr 10 w 

Białymstoku, którzy dostarczą do nauczyciela prowadzącego zawody pisemną zgodę 

opiekuna prawnego na uczestnictwo w zawodach. (Zgodę stanowi załącznik nr 1) 

 

VI. Sprawy organizacyjne 

1. Osobą odpowiedzialną za przebieg zawodów jest nauczyciel wychowania 

fizycznego Szkoły Branżowej nr 10 w Białymstoku. 

2. Uczestnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania i poszanowania mienia 

społecznego. 

3. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów związanych z udziałem uczestników  w 

zawodach. 

 



VII.  Przebieg zawodów 

1. Organizator będzie wysyłał we wiadomości w mobidzienniku współrzędne 

geograficzne charakterystycznego miejsca/ punktu/ obiektu na terenie 

Białegostoku. 

2. Wiadomość ze współrzędnymi będzie wysyłana do osób, które zgłosiły chęć 

uczestnictwa w zawodach oraz dostarczyły pisemną zgodę opiekuna na 

uczestnictwo w zawodach. 

3. Współrzędne wysyłane będą co drugi dzień między godziną 14 a 15. 

4. Zadaniem uczestnika jest po otrzymaniu współrzędnych geograficznych 

odszukanie ich na mapie, udanie się na określone miejsce, wykonanie zdjęcia 

charakterystycznemu obiektowi i odesłanie go w wiadomości zwrotnej poprzez 

mobidziennik do organizatora zawodów. 

5. Odnalezienie danego punktu/obiektu i przesłanie zdjęcia jest możliwe do 

momentu otrzymania kolejnych współrzędnych geograficznych. Po pojawieniu się 

kolejnych współrzędnych zdjęcia miejsc/obiektów poprzednich punktów nie będą 

uznawane. 

6. Punkty będą przyznawane według czasu nadejścia wiadomości od uczestnika oraz 

zdjęcia zgodnego z otrzymanymi współrzędnymi miejsca/ punktu/ obiektu. 

7. Zdobyte punkty będą sumowane po każdym odnalezieniu miejsca/ obiektu. 

 

VIII.  Punktacja 

● 10 punktów - pierwsza osoba z właściwym zdjęciem 

● 7 punktów - druga osoba z właściwym zdjęciem 

● 6 punktów - trzecia osoba z właściwym zdjęciem 

● 5 punktów - czwarta osoba z właściwym zdjęciem 

● 4 punkty - piąta osoba z właściwym zdjęciem 

● 3 punkty - szósta osoba z właściwym zdjęciem 

● 2 punkty - siódma osoba z właściwym zdjęciem 

● 1 punkt - ósma osoba z właściwym zdjęciem 

 

IX. Nagrody 

1. Za pierwsze miejsce uczestnik otrzyma imienny nieśmiertelnik z datą zawodów, 

dyplom, dużą czekoladę oraz cząstkową ocenę celującą z wychowania fizycznego. 

2. Za drugie miejsce uczestnik otrzyma dyplom, dużą czekoladę oraz cząstkową 

ocenę celującą z wychowania fizycznego. 

3. Za trzecie miejsce uczestnik otrzyma dyplom, dużą czekoladę oraz cząstkową 

ocenę bardzo dobrą z wychowania fizycznego. 

4. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy.  

 



X. Odpowiedzialność organizatora 

1. Odpowiedzialność za uczestników zawodów ponoszą rodzice/ opiekunowie 

prawni. 

2. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania zawodów. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczna decyzja należ 

do organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 

  

ZGODA 

  

Wyrażam zgodę dla mojego dziecka/ podopiecznego ..……..…………………………….. 

na uczestnictwo w zawodach ,,Gra terenowa” na terenie całego Białegostoku 

w dniach od 01.12.2021r. do 22.12.2021r. 

 

Regulamin zawodów dostępny na stronie internetowej szkoły 

(https://zsbialystok.edu.pl/).  

Oświadczam, że zapoznałem/ -am się z regulaminem zawodów ,,Gra 

terenowa”. 

   

 

 

 

  

Białystok, dn. ………………………………… 

 

…………………………………………………… 

/podpis rodzica/opiekuna prawnego/ 

  

  

  

                            

 

https://zsbialystok.edu.pl/

