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klasa
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Szkoła Podstawowa nr...............................................................
adres szkoły
.................................................................................................
telefon szkoły............................................................................
imiê i nazwisko wychowawcy ...................................................

Podpis dyrektora........................................................

„Ze sportem na ty” to zabawa adresowana do uczniów klas III
szkół podstawowych Bydgoszczy. Impreza zorganizowana jest
w formie turnieju, w którym startują 10-osobowe
reprezentacje szkół, które jako pierwsze nadeślą zgłoszenia.

pieczęć szkoły
Bydgoszcz, dnia........................................................

PAŁAC MŁODZIEŻY
2019/2020

Zespoły rywalizować będą w trzech blokach:
I - mini konkurencje sportowe - lekka atletyka, elementy gier
zespołowych
II - teoretycznej: test sportowy A, B, C (ogólne wiadomości na
temat dyscyplin sportowych, olimpiad z uwzględnieniem
polskich medalistów, sport w Polsce i w regionie Kujawsko-Pomorskim),
Celem imprezy „Ze sportem na ty” jest kształtowanie aktywnej
postawy dzieci i młodzieży wobec sportu, rekreacji, zdrowia, a także propagowanie wiadomości o sporcie, polskich mistrzach sportu
i olimpijskich zasadach „fair play”.
W poszczególnych konkurencjach uczestniczą wyłącznie dzieci
należące do 10-cio osobowych reprezentacji szkół z jednej lub kilku
klas trzecich. Warunkiem uczestnictwa w zabawie jest dostarczenie
lub przesłanie na adres Pałacu Młodzieży (ul. Jagiellońska 27, 85-097
Bydgoszcz) karty zgłoszenia oraz dokonanie jednorazowej wpłaty
w wysokości 30 zł, bezpośrednio przed rozgrywkami.
Turniej odbędzie się w trzech blokach:
I - ELIMINACJE - uczestniczą po dwie reprezentacje
(6 spotkań).
II - PÓŁFINAŁ - awansuje do półfinału 6 reprezentacji,
zwycięzcy eliminacji (2 spotkania) po 3 drużyny.
III - FINAŁ - uczestniczą cztery reprezentacje - spotkanie,
w którym wyłoniona zostanie najlepsza drużyna.
Najlepsza klasa otrzyma tytuł
„Złotej Klasy Sportowej roku szkolnego 2019/2020”.
Przewidziano nagrody dla najlepszych uczestników.
O terminie spotkań uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

UWAGA!
Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do sekretariatu Pałacu Młodzieży lub przesłać w terminie do 20.12.2019 r. z dopiskiem „Ze
sportem na ty”. O uczestnictwie w zabawie decyduje kolejność
zgłoszeń (w związku z ograniczoną liczbą miejsc). Dodatkowych
informacji udziela Bogdan Szymielewicz pod nr tel. 668 827 717.

