ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH SPORTOWYCH
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001 roku
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001r Nr 135, poz. 1516 ze zm.) ustala się poniższe zasady
uczestnictwa w zawodach sportowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyninie.
Rozdział I
Postanowienia wstępne
1. Nadzór nad organizacją zawodów sportowych sprawuje dyrektor szkoły.
2. Udział w zawodach sportowych jest przywilejem i obowiązkiem uczniów Gimnazjum
nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie.
3. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do godnego reprezentowania szkoły, dążenia
do uzyskania jak najlepszych wyników sportowych, walczyć zgodnie z zasadami fair
play.
4. W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie posiadający aktualne ubezpieczenie
od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach ubezpieczenia zbiorowego
lub indywidualnego oraz pisemną zgodę rodzica (prawnego opiekuna dziecka)
– załącznik nr 1.
5. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów zawodów i obiektów
sportowych, na których się znajdują.
6. „Kierownikiem drużyny sportowej” zwanym dalej opiekunem jest nauczyciel
wychowania fizycznego wyznaczony przez dyrektora szkoły.
7. Opiekun odpowiada za bezpieczeństwo całej drużyny.
8. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia zgłaszane są do opiekuna.
9. Opiekun w terminie 2 dni przed zawodami składa kartę udziału w zawodach – załącznik
nr 2.
10. Rozmowy i negocjacje z organizatorami zawodów prowadzi tylko i wyłącznie opiekun,
jest on przedstawicielem dyrektora szkoły na imprezach sportowych.
11. Uczniowie w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie nie mogą brać
udziału w zawodach.
12. Uczniowie zawieszeni w prawach nie mogą reprezentować szkoły przez cały okres kary.

Rozdział II
Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas zawodów sportowych
1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w zawodach sprawuje opiekun grupy. Opieka
ta ma charakter ciągły.
2. Na zawodach sportowych organizowanych poza terenem szkoły w obrębie
tej samej
miejscowości, bez korzystania ze środków lokomocji opiekę sprawuje co najmniej jedna
osoba nad grupą 20 uczniów. Liczbę opiekunów zwiększa się do 2 osób uwzględniając
rodzaj dyscypliny (możliwość urazów).
3. Na zawodach sportowych organizowanych poza terenem szkoły przy korzystaniu
ze środków lokomocji opiekę sprawuje jedna osoba nad grupą do 15 uczniów.
4. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, przejazdów oraz przybycia do punktu
docelowego, opiekunowie bezwzględnie sprawdzają stan liczbowy uczniów.
5. Przed wyruszeniem na zawody sportowe uczestnicy są świadomi przestrzegania zasad
bezpieczeństwa i sposobów zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.
6. Do przewozu młodzieży są wykorzystywane tylko sprawne i dopuszczone do przewozu
osób pojazdy.
7. W przypadku, gdy podczas trwania, dojazdu lub powrotu z zawodów sportowych miał
miejsce wśród jego uczestników wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
8. Zawody sportowe rozpoczynają się i kończą według przygotowanego wcześniej
harmonogramu.
Rozdział III
Ramowy regulamin zawodów sportowych i obowiązki jej uczestników
1. Miejscem zbiórki uczniów na zawody odbywające się na hali sportowej MOSiR
jest korytarz przy pokoju nauczycielskim. Uczniowie przybywają nie wcześniej niż 20
minut przed zawodami.
2. Miejscem zbiórek uczniów na zawody odbywające się poza halą MOSiR jest korytarz
przy szatni. Uczniowie przybywają do szkoły na 10 minut przed wyjściem /wyjazdem.
3. Uczniowie dostarczają opiekunowi pisemną zgodę od rodziców na udział w zawodach
sportowych.
4. Uczestników wyjścia lub wyjazdu na zawody sportowe obowiązuje odpowiedni strój.
5. W czasie trwania zawodów sportowych, podczas dojazdu jak i powrotu, obowiązują
uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa.
6. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków.
7. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy.

8. Uczestników zawodów sportowych obowiązuje punktualność .
9. W trakcie trwania zawodów sportowych uczniowie przebywają przez cały czas pod
nadzorem opiekunów.
10. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń opiekuna.
11. W przypadku wyjazdów na zawody sportowe uczestnicy
są do przestrzegania regulaminów obiektów w których przebywają.

zobowiązani

12. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do opiekuna .
13. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą wyciągane konsekwencje zgodnie
ze statutem szkoły.
14. Jeżeli zawody skończą się do godz. 11.30 uczniowie wracają na zajęcia lekcyjne.

Gostynin, 4 października 2017 r.

Załącznik nr 1
ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)
NA UDZIAŁ UCZNIA W ZAWODACH SPORTOWYCH
My niżej podpisani / Ja niżej podpisany(na)
wyrażam/-y zgodę na uczestnictwo naszego/mojego dziecka *)
__________________________________________
imię i nazwisko dziecka klasa
w zawodach sportowych ___________________
które odbędą się w dniu (dniach) ____________ w

______________

Jednocześnie oświadczam/-y, że stan zdrowia naszego dziecka pozwala na udział w tego typu
zawodach, posiada aktualne ubezpieczenie od następstw wypadków.
Wyrażam/-y zgodę na leczenie szpitalne i diagnostyczne w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
___________
data i miejsce
*) – niepotrzebne skreślić

________________________________
podpis rodziców (prawnych opiekunów)

