„Roz-GRY-wki w CKZiU”
Dzień Otwarty CKZIU w Jaworznie 21.05.2019 r.
Harmonogram rozgrywek sportowych:
1. Mecz w piłkę siatkową o Puchar Dyrektora CKZiU:
- turniej piłki siatkowej dla chłopców i dziewcząt- hala sportowa Centrum
- prowadzący: Mateusz Bargieł, Marian Smalcerz,;
2. Turniej Łuczniczy:
- zawody łucznicze dla dziewcząt i chłopców na boisku trawiastym: łuki
półamatorskie, tarcze słomiane o średnicy 1m;
- prowadzący: Michał Kędrak, Łukasz Proksa;
3. "Jump Show"/ „Fitness Show” - zabawa z trampolinami przy muzyce dla
wszystkich chętnych + kącik zdrowego odżywiania;
- prowadząca: Agata Jaromin, Elżbieta Pokorska.
Patronem i sponsorem "Jump Show" jest firma VIA SPORT;
Kontakt: sektetariat CKZiU - tel: 32 76 29 200, sekretariat@ckziu.jaworzno.pl
Koordynator: Michał Kędrak - 698 070 724, Mateusz Bargieł – 603 133 866, Agata
Budka – 692 283 148

1.
"Mecz w piłkę siatkową o puchar Dyrektora CKZiU"
21 maja 2019 r.
ORGANIZATOR : Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Jaworznie
KOORDYNATOR MECZU: Mateusz Bargieł, Marian Smalcerz
TERMIN 21.05.2019 r. godz.13.00
MIEJSCE: CKZiU - Jaworzno, ul Promienna 65
CEL IMPREZY:- Popularyzacja i promowanie wśród młodzieży aktywnego stylu życia.
- Integracja środowiska uczniów szkół podstawowych i średnich.
- Kształtowanie zachowań prozdrowotnych.
- Edukacja poprzez zabawę.
- Kształtowanie zachowań fair play.

REGULAMIN ROZGRYWEK
1.

W rozgrywkach biorą udział drużyny, w których skład wchodzą dziewczęta i chłopcy.

2.

W trakcie trwania meczu na boisku znajdują się co najmniej dwie dziewczyny.

3.

Gramy do dwóch wygranych setów, do 15 punktów.

4.

W przypadku małej liczby uczestników, gramy w secie do 25 punktów.

5.

Obowiązują przepisy gry w piłkę siatkową.

6.

Organizator rozgrywek rozstrzyga wszystkie wątpliwości po konsultacji z opiekunami

drużyn.
7.

Drużyna

zgłasza

swój

udział

drogą

mailową

lub

telefoniczną

do

CKZiU

sekretariat@ckziu.jaworzno.pl tel. 32 762 92 00.
8.

Uczestników rozgrywek obowiązuje strój sportowy i obuwie zmienne.

Zał.1
Mecz w piłkę siatkową O Puchar Dyrektora CKZiU
Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów.

………………………………………………
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

………………………………………………………………...
imię i nazwisko dziecka

……………………………………................
Adres

………………………………………………………………...
Adres

……………………………………................
tel. kontaktowy

………………………………………………….……………...
Data urodzenia

Zgoda na udział dziecka w Meczu

w piłkę siatkową O Puchar Dyrektora CKZiU
Akceptacja regulaminu

Wyrażam zgodę, jako rodzic/opiekun prawny na udział mojego dziecka w meczu piłki siatkowej O Puchar Dyrektora
CKZiU rozgrywanym w dniu 21.05.2019 r. i oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem meczu piłki siatkowej O Puchar
Dyrektora CKZiU i akceptuję jego postanowienia
………………………

………………………………

data

podpis rodzica/opiekuna prawnego
Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka

Jako rodzic/opiekun prawny oświadczam, że moje dziecko nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w

Meczu w piłkę siatkową O Puchar Dyrektora CKZiU
Wyrażam również zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu
lub zdrowiu mojego dziecka. W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala.
………………………

………………………………

data

podpis rodzica/opiekuna prawnego

2.
Turniej Łuczniczy

ORGANIZATOR: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Jaworznie
KOORDYNATOR TURNIEJU: Michał Kędrak, Łukasz Proksa
TERMIN: 21.05.2019r.
MIEJSCE: CKZiU - Jaworzno, ul Promienna 65
CEL IMPREZY:- Popularyzacja i promowanie wśród młodzieży aktywnego stylu życia;
-

Integracja środowiska uczniów szkół podstawowych i średnich.
Kształtowanie zachowań prozdrowotnych. Edukacja poprzez zabawę.
Kształtowanie zachowań fair play.

UCZESTNICTWO:
Uczestnikami turnieju będą uczniowie szkół podstawowych z terenu miasta Jaworzna.

ZASADY GRY:
- turniej będzie prowadzony na boisku trawiastym, zapewniającym największe bezpieczeństwo dla
młodzieży i osób towarzyszących;
- zawody będą rozgrywane na trzech wydzielonych stanowiskach;
- drużyna będzie się składała z 5 osób (może być drużyna mieszana);
- każdy z uczestników turnieju oddaje 2 strzały próbne, niemające wpływu na wyniki zawodów;
- podczas rozgrywek każdy z uczestników odda po trzy punktowane strzały;

- o zwycięstwie zadecyduje liczba zdobytych punktów;
- szkoła, które nie skompletuje 5 uczestników może również wziąć udział w turnieju, wówczas punktować
będzie mniejsza liczba osób.
UWAGA!
ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW NALEŻY BEZWZGLĘDNIE
STOSOWAĆ SIĘ DO KOMEND WYDAWANYCH PRZEZ SĘDZIEGO.

W razie niepogody TURNIEJ ŁUCZNICZY zostanie odwołany.

Zał.2
TURNIEJ ŁUCZNICZY
Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów.

………………………………………………
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

………………………………………………………………...
imię i nazwisko dziecka

……………………………………................
Adres

………………………………………………………………...
Adres

……………………………………................
tel. kontaktowy

………………………………………………….……………...
Data urodzenia

Zgoda na udział dziecka w TURNIEJU ŁUCZNICZYM Akceptacja regulaminu
Wyrażam zgodę, jako rodzic/opiekun prawny na udział mojego dziecka w TURNIEJU ŁUCZNICZYM rozgrywanym
w dniu 21.05.2019 r. i oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem TURNIEJU ŁUCZNICZEGO i akceptuję jego
postanowienia
………………………
data

………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka
Jako rodzic/opiekun prawny oświadczam, że moje dziecko nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
w TURNIEJU ŁUCZNICZYM
Wyrażam również zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu
lub zdrowiu mojego dziecka. W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala.
………………………

………………………………

data

podpis rodzica/opiekuna prawnego

3.
"Jump Show" - zabawa z trampolinami przy muzyce oraz kącik
zdrowego odżywiania
ORGANIZATOR : Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Jaworznie
PROWADZĄCA: Agata Budka, Elżbieta Pokorska
TERMIN : 21.05.2019 r.
MIEJSCE : CKZiU - Jaworzno, ul Promienna 65
CEL IMPREZY : -Popularyzacja i promowanie wśród młodzieży aktywnego stylu życia.
- Integracja środowiska uczniów szkół podstawowych i średnich.
- Kształtowanie zachowań prozdrowotnych. - Edukacja poprzez zabawę.
- Kształtowanie zachowań fair play.

UCZESTNICTWO:
Uczestnikami JUMP SHOW będą wszyscy chętni uczniowie szkół podstawowych z oddziałami
gimnazjalnymi z terenu miasta Jaworzna.
PATRON ZABAWY: VIA SPORT JAWORZNO
Warunkiem uczestnictwa w zabawie będzie posiadanie obuwia sportowego.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE :)

