
       

REGULAMIN  

EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU W GMINIE 

WĘGORZYNO 

 W DNIACH 23.09-30.09.2018 

 

 

CEL IMPREZY 

Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować 

sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten ma zapoczątkować nowe 

działania oraz opierać się na już istniejących udanych przedsięwzięciach o 

charakterze europejskim,krajowym regionalnym,lokalnym. Kampania ta 

realizowana jest pod hasłem „Bądź aktywny” ma zachęcać ludność Europy do 

aktywnego tryby życia podczas trwania Europejskiego Tygodnia Sportu, ale również 

po jego zakończeniu. 

Sport i aktywność fizyczna mają znaczny wpływ na dobre samopoczucie obywateli. 

Niestety poziom aktywności fizycznej w niektórych krajach Europy nie tylko nie rośnie, 

lecz nawet spada. Odpowiedzią na ten problem jest Europejski Tydzień Sportu.  

Brak aktywności fizycznej nie tylko negatywnie wpływa na społeczeństwo i zdrowie 

ludzkie, jest również kosztowny dla gospodarki. Ponadto sport może się przyczynić do 

wzmocnienia tolerancji i postaw obywatelskich w całej Europie. Promowanie roli sportu 

jako narzędzia włączenia społecznego pomoże stawić czoła wyzwaniom, przed jakimi stoi 

europejskie społeczeństwo. Europejski Tydzień Sportu ma na celu promocję sportu i 

aktywności fizycznej oraz pogłębianie wiedzy na temat ich licznych korzyści.  

Europejski Tydzień Sportu to nie tylko zajęcia sportowe, ale przede wszystkim 

edukacja młodego pokolenia w celu kształtowania zdrowego, aktywnego trybu życia 

oraz właściwych zachowań od najwcześniejszych lat życia.  Inicjatywa ta powstała z 

myślą o wszystkich obywatelach, bez względu na wiek, pochodzenie lub poziom 

sprawności.  



 

Ma umożliwić współpracę osób prywatnych, organów publicznych, ruchów sportowych, 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego i przedstawicieli sektora prywatnego. Dzięki 

ukierunkowaniu na oddolne inicjatywy ma zachęcać Europejczyków do regularnej 

aktywności fizycznej i stworzyć możliwość częstszego uprawiania sportu  na co dzień. 

Czwarta edycja Europejskiego Tygodnia Sportu odbędzie się w dniach  

od 23 do 30 września 2018 r. Realizacja licznych inicjatyw i działań będzie przebiegać na 

różnych szczeblach (unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym) z udziałem różnych 

podmiotów. Tegoroczna ceremonia otwarcia obchodów Europejskiego Tygodnia Sportu 

odbędzie się 23 września br. Nadrzędny temat kampanii,  czyli „#BeActive” 

(BĄDŹ AKTYWNY), powinien zapewnić ramy odniesienia dla wszystkich wydarzeń i 

działań realizowanych w ciągu całego roku. Tegoroczne działania w ramach Europejskiego 

Tygodnia Sportu w Polsce będą skupiały się, podobnie jak w latach ubiegłych, na 

aktywizacji polskiego społeczeństwa – w zakresie kreowania nawyku podejmowania 

aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Organizatorzy przewidzieli szereg 

różnorodnych, bezpłatnych wydarzeń, atrakcji i konkursów. Europejski Tydzień Sportu jest 

inicjatywą prowadzoną przez Komisję Europejską. Realizacja konkretnych działań w całej 

Europie jest w dużym stopniu zdecentralizowana i odbywa się w ścisłej współpracy z 

koordynatorami narodowymi i wieloma różnymi partnerami zaangażowanymi w inicjatywę. 

Poszczególne działania promocyjne wspiera także zespół ambasadorów.   

Wychodząc naprzeciw  bycia aktywnym  mieszkańców Gminy Węgorzyno pragniemy 

zorganizować  Europejski Tydzień Sportu .Nordic Walking i Bieg jako formy aktywności i 

spędzania wolnego czasu  oraz integracji osób w różnym wieku ze szczególnym 

uwzględnieniem mieszkańców naszej Gminy i Powiatu. Popularyzacja aktywności 

fizycznej prorodzinnej oraz zdrowego stylu życia Polaków 

 

 

 

 

 



 

TERMIN I MIEJSCE 

25 września 2018  Węgorzyno  

Uroczyste otwarcie Europejskiego Tygodnia Sportu w Gminie Węgorzyno. 

Powitanie drużyn: 

Powiatowe Drużynowe Zawody Nordic Walking Szkół 

Stadion przy ulicy Grunwaldzkiej ( Trasa :Stadion -Park Miejski - Stadion)  

Rozpoczęcie o godzinie 10.00 

ORGANIZATORZY 

Urząd  Miejski w Węgorzynie,Stowarzyszenie”Towarzystwo Węgorzyńskie”, 

Ludowy Klub Sportowy „Sparta” w Węgorzynie 

Patronaty   

Portal www. Chodzezkijami.pl  

Burmistrz Węgorzyna  

 

KATEGORIE WIEKOWE DLA DRUŻYN W NORDIC WALKING: 

Klasy 1-3 2 dziewczynki  ,2 chłopców i opiekun -nauczyciel lub rodzic 

Klasy 4-6  2 dziewczynki  ,2 chłopców i opiekun -nauczyciel lub rodzic 

Klasy 6-7  2 dziewczynki  ,2 chłopców i opiekun -nauczyciel lub rodzic 

Klasy 1-3 pokonują jedno okrążenie wyznaczonej trasy trasy 

Klasy 4-6 pokonują  dwa okrążenia wyznaczonej  trasy 

Klasy 7-8 pokonują  trzy okrążenia wyznaczonej trasy 

wygrywa ta drużyna w poszczególnych kategoriach która jako pierwsza przybędzie na 

metę w komplecie  czyli 5 osób. 

Jeżeli drużyna  przychodzi „rozbita” liczy się wejście na metę ostatniej osoby z drużyny. 

   

 

 

 

 



ZGŁOSZENIA I ZAPISY 

Zgłoszenia drużyn  należy dokonać do dnia 22.09.2018 roku w siedzibie Punktu Obsługi 

Osób Niepełnosprawnych do godziny 13.00 (osobiście ) 

zgłoszenia dokonujemy na  druku „Zgłoszenie Drużyny” na Powiatowe Drużynowe 

Zawody Nordic Walking Szkół(druk  w załączniku) 

Każdy uczestnik(uczeń i opiekun) powinien posiadać i złożyć oświadczenie o zgodzie na 

uczestnictwo w zawodach i braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach i 

wysiłku fizycznego jakim jest Nordic Walking oraz o zgodzie na przetwarzanie danych  i 

wykorzystaniu wizerunku podpisane przez rodzica(opiekuna prawnego). 

NAGRODY: 

 Każda z drużyn otrzymuje pamiątkowy dyplom uczestnictwa w zawodach w Ramach 

Europejskiego Tygodnia Sportu 

Zwycięskie drużyny otrzymują Puchary 

POCZĘSTUNEK 

Dla uczestników przewidziany jest poczęstunek. Ze względów organizacyjnych prosimy 

o zgłaszanie drużyn uczestniczących w zawodach w wyznaczonym terminie. 

OCENA  TECHNIKI NORDIC  WALKING 

Na trasie zawodów obecni będą  sędziowie ,którzy oceniać będą technikę i pilnować 

przestrzegania zasad techniki 

 

28 września 2018 Węgorzyno 

Liga biegowa dla uczniów szkół powiatu łobeskiego pod patronatem Starosty łobeskiego 

oraz Burmistrz Węgorzyna  

CEL 

• Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako jednej   z wielu form 

aktywności ruchowej; 

• Współzawodnictwo sportowe; 

• Promocja prozdrowotnych zachowań wśród dzieci  i młodzieży. 

 

 

 

 



ORGANIZATOR 

Szkoła Podstawowa im. K.I.Gałczyńskiego w Węgorzynie 

ul. Grunwaldzka 2 

73-155 Węgorzyno 

tel. 0913971808 

 

TERMIN I MIEJSCE 

28  września 2018r. 

           Rozpoczęcie zawodów  godz. 1000 

Stadion miejski 

Przybycie zawodników od godz. 915 

 

KATEGORIE WIEKOWE 

            Klasy I-II dziewcząt szkoły podstawowej 

           Klasy I-II chłopców szkoły podstawowej 

           Klasy III- IV dziewcząt szkoły podstawowej 

           Klasy III –IV chłopców szkoły podstawowej 

           Klasy V-VI dziewcząt szkoły podstawowej 

           Klasy V-VI chłopców szkoły podstawowej 

           Klasy VII, VIII dziewcząt szkoły podstawowej  i  III dziewcząt   

           oddziałów gimnazjalnych 

           Klasy VII, VIII chłopców szkoły podstawowej  i  III chłopców   

           oddziałów gimnazjalnych 

NAGRODY 

• za zwycięstwo w każdej kategorii puchar, 

• za miejsca I-III w kategorii szkół podstawowych pamiątkowy medal,  w 

kategorii szkół gimnazjalnych za miejsca I-III pamiątkowy medal.  

 

 

UCZESTNICTWO 

     Uczniowie startują z kartką, na której wypisane jest drukowanym 

     pismem imię i nazwisko, rocznik, nazwa szkoły. Zawodnik oddaje  

     kartkę na mecie Komisji Sędziowskiej.                                   

     Opiekunowie zobowiązani są posiadać zgodę  rodziców do udziału  

     w biegu i braku przeciwwskazań zdrowotnych ucznia.     

 

 
   

 



DYSTANS 

     Trasa przybierze formę biegu przełajowego od 300m dla    

     najmłodszych uczestników do 1000m dla uczniów gimnazjum. 

             

 

POCZĘSTUNEK 

Dla uczestników przewidziany jest poczęstunek. Ze względów organizacyjnych 

prosimy o zgłoszenie ilości startujących uczniów do 21.09.2018r. 

 ( tel. 091 3971808) 

 

PATRONAT 

Burmistrz Węgorzyna,Starosta Łobeski 

 

29 września 2018 Węgorzyno 

RAJD NORDIC WALKING DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW 

 W dniu 29 września o godzinie 10.00 na górnej płycie  po przeprowadzonej rozgrzewce 

wystartuje Rajd Nordic Walking. Udział  w rajdzie jest bezpłatny. Uczestnicy rajdu 

przejdą z Węgorzyna do ….(około 10 km). Podczas marszu  uczestnicy będą mogli 

zapoznać się z prawidłowa techniką Nordic Walking. Kilkakrotnie zatrzymają się na 

ćwiczenia rozciągające,koordynujące marsz naprzemienny. Będą brali udział w zabawach 

i grach. Na uczestników czekają niespodzianki. 

 

ZAPISY: 

Zapisy odbywać się będą w dniach od 22.09.2018 do 28.09.2018 do godziny 13.00 oraz w 

dniu rajdu na godzinę przed rajdem w siedzibie Punktu Obsługi Osób Niepełnosprawnych 

w godzinach  jego pracy. Każdy z uczestników musi wypełnić kartę zgłoszeniowa i 

złożyć oświadczenia dot. braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w rajdzie .  

 W rajdzie mogą wziąć udział osoby niepełnoletnie ,ale tylko z opiekunem lub za zgodą 

opiekuna prawnego  podpisaną w obecności organizatora Rajdu. 

 

 

 



 

 


