ZAPROSZENIE
Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej
w Wodzisławiu
ma zaszczyt zaprosić
do udziału
w
GRZE TERENOWEJ
Miejsce: Liceum Ogólnokształcące
ul. Szkolna 4
28-330 Wodzisław
TERMIN: 05.06.2019r.
godz.: 9.00-13.00

ZAPRASZAMY DO ZABAWY!!!

REGULAMIN „GRY TERENOWEJ”

1. Termin: 05 czerwca 2019 r. godz. 9.00-13.00
2. Miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Szkolna 4, 28-330 Wodzisław
3. Organizator: ZSP w Wodzisławiu
4. Uczestnicy:
- gra ma zasięg terytorialny
- uczniowie VII i VIII szkół podstawowych
- uczniowie III klas gimnazjów
5. Ilość uczestników dowolna; ilość drużyn dowolna – dopuszczalne jest
łączenie uczestników z różnych szkół w celu utworzenia drużyny. Każda
drużyna wybiera kapitana, który jest odpowiedzialny za kartę startową i
typowanie uczniów do poszczególnych dyscyplin.
6. Dopuszczalne drużyny mieszane – chłopcy i dziewczęta.
7. Liczba osób w drużynie - minimum 5 ( minimum 3 uczniów ze szkoły
zadeklarowanej do udziału w grze plus 2 uczniów ze szkoły organizującej
grę jako przewodnicy i uczestnicy, w celu sprawnego przeprowadzenia
poszczególnych konkurencji). W przypadku drużyn składających się z 6
i więcej uczniów, w każdej dyscyplinie może brać udział tylko 5 osób na
zasadzie typowania uczestników.
8. Zasady uczestnictwa w grze terenowej: każda konkurencja jest
oceniana/punktowana indywidualnie, a przyznawanie kolejnych
punktów będzie omawiane przed każdą konkurencją indywidualnie
z poszczególnymi drużynami; ocena z ilością punktów wpisywana
będzie do przygotowanej przez organizatorów karty startowej.

9. Konkurencje:
- test wiedzy historycznej.
- tor policyjny
- rzut granatem
- transport poszkodowanych na noszach
- udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, RKO,
opatrywanie ran, bandażowanie.
- strzelanie z broni pneumatycznej.
10.Test wiedzy historycznej obejmuje podstawowa wiedzę z historii
z poziomu gimnazjalnego i szkoły średniej; test wyboru ( uczniowie będą
mogli korzystać z pomocy dostępnych źródeł wiedzy m.in. Internetu,
przez kilka minut po zapoznaniu się z pytaniami)
11.Tor policyjny - modyfikowany tor policyjny, obowiązujący podczas
egzaminów do policji: przewroty w przód, w tył, rzut piłką lekarską, bieg
wahadłowy.
12. Rzut granatem - rzut na odległość w obrębie wytyczonych linii.
13.Transport poszkodowanych na noszach - przenoszenie osoby rannej na
noszach /liczy się czas - szybkość oraz bezpieczne przeniesienie osoby
poszkodowanej/.
14.Udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym - odnalezienie
osoby poszkodowanej, ocena sytuacji, zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
udzielenie pierwszej pomocy, wezwanie pierwszej pomocy fachowej
przez telefon. W przypadku konieczności, wykonanie resuscytacji
krążeniowo-oddechowej na fantomie. Dodatkowo będzie opatrywanie
ran osobie poszkodowanej i bandażowanie.
15.Strzelanie z broni pneumatycznej na strzelnicy OSiR w Wodzisławiu –
oddanie pięciu strzałów, z czego każdy oceniany.

16. Termin zgłoszeń:
- na zgłoszenia czekamy do dnia 03 czerwca 2019 r.
- Zgłoszenia prosimy przesyłać elektronicznie na adres:
zspwodzislaw@poczta.onet.pl podając liczbę drużyn/uczestników wraz z
nazwą szkoły i nazwiskiem opiekuna drużyny – formularz zgłoszeniowy
jako załącznik nr 1;
telefonicznie: 41 3806018
lub osobiście: ZSP ul. Szkolna 4 28-330 Wodzisław
17. UWAGI TECHNICZNE:
- każdy uczestnik musi posiadać obuwie sportowe, oraz strój pozwalający
na swobodę ruchów, co znacząco ułatwi wykonywanie poszczególnych
zadań podczas różnych konkurencji, a tym samym może mieć istotny
wpływ na ilość zdobytych punktów
- zapewniamy wodę do picia i słodką przekąskę
18. Nagrody:
- przewidziano puchary dla trzech najlepszych drużyn gry terenowej
- decyzje jury są ostateczne
- dyplomy dla uczestników gry terenowej
19. Postanowienia końcowe:
- organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania i nagrywania
imprezy,
- uczestnicy/drużyny zgłaszając swój udział wyrażają zgodę,
na przetwarzanie swoich danych osobowych,
- ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie,
- każdy uczestnik powinien dostarczyć pisemną zgodę rodziców/
opiekunów na udział w grze, (załącznik nr 2)
20. Informacje:
- dyrektor szkoły: mgr Krzysztof Łuszczki – 600 203 280
- sekretariat szkoły: 41 38 06 018

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIOWA
„GRA TERENOWA”

Nazwa i adres szkoły ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Liczba drużyn waz z poziomem klasy i szkoły /VII lub VIII szkoła podstawowa;
III gimnazjum/:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwisko/-a opiekuna/-ów drużyn/-y oaz dane kontaktowe /mail, tel./:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, iż w pełni akceptuję warunki „Gry terenowej” i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez organizatora w celach wynikających z regulaminu zabawy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami/. Poprzez
swój udział w „Grze terenowej” nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do wykorzystania ich w
publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje organizator.

…………………………………………………………………………………….
/data i podpis opiekuna/ -ów drużyn/ -y/

………………………………………………………………………….
/data i pieczątka szkoły; podpis dyrektora/

Załącznik nr 2

Pisemna zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w grze terenowosportowej

Wyrażam

zgodę

na

uczestnictwo

mojego

syna

(mojej

córki)

.................................................................................
w zawodach sportowych ..................................................................................... w dniu
........................ 2019roku.
Jednocześnie informuję, że jest zdrowy (a) i może brać udział w zawodach.
Data .................................................
Podpis rodziców ..................................................................................................

