
Regulamin uczestnictwa w zawodach sportowych 

Podstawa prawna 

I. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobów 

organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i 

turystyki ( Dz. U. Nr135, poz.1516 ), 

II. Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. 

III. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach. 

IV. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie określenia 

warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących 

się i uprawiających sporty wodne 

I. Zasady ogólne. 

1. Zawody sportowe są integralną formą działalności dydaktyczno - 

wychowawczej szkoły.  

2. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu zawodów sportowych współdziałają 

nauczyciele, rodzice i uczniowie.  

3. Zgody rodziców lub prawnych opiekunów na zawody sportowe są wyrażone 

na piśmie.  

4. Miejscem zawiązania i rozwiązania wyjścia  na zawody sportowe jest szkoła. 

5. W czasie  zawodów sportowych uczniowie stale przebywają pod opieką osób 

do tego upoważnionych. 

6. Rodzaje zawodów sportowych:  

a) Zawody sportowe na terenie miasta (w tym szkoły) 

b) Zawody sportowe wyjazdowe – odbywające się poza terenem miasta 

II. Opiekun  zawodów sportowych. 

1. Opiekunem wyjścia  na zawody sportowe powinien być nauczyciel 

wychowania 

fizycznego  lub inny wyznaczony nauczyciel. 

2. Opiekunowie powinni znać zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas 

zawodów sportowych i bezwzględnie ich przestrzegać.  

3. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wyjścia 

przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów – zawodników. 

4. Sprawują nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny sprzęt. 

III. Zadania i obowiązki opiekuna zawodów sportowych. 

1. Skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów /załączniki  1-4/ oraz 

uzyskaniu informacji o braku przeciwwskazań zdrowotnych  potwierdzoną 

przez pielęgniarkę szkolną  

2. Uzyskanie zgody dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby na 

wyjście na zawody sportowe/Po złożeniu kompletu dokumentów/ . 

3. Zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa, regulaminem 

uczestników zawodów  oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania. 



4. Sprawowanie opieki nad zawodnikami.  

5. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 

6. Nadzór nad wykonywaniem przez uczestników określonych zadań. 

IV. Udzielenie zgody na wyjazd na zawody sportowe, wymagane dokumenty 

1. Zgody na wyjście bądź wyjazd na zawody sportowe udziela dyrektor lub 

upoważniona przez niego osoba. 

2. Na 3 dni przed planowanym wyjściem  na zawody sportowe opiekun  

przedstawia dyrektorowi szkoły lub upoważnionej przez niego osobie do 

zatwierdzenia   wypełniony egzemplarz  karty wyjścia  na zawody wraz z 

załącznikami. W uzasadnionych przypadkach termin ten można skrócić do 

jednego dnia.  

3. Przy wyjazdach na imprezy sportowe typu Mistrzostwa Polski mają 

zastosowanie regulaminy imprez centralnych poszczególnych zawodów 

sportowych. 

V. Zasady bezpieczeństwa 

1. Maksymalna liczba uczniów przypadających na jednego opiekuna wynosi  do 

15 osób. 

2.  Przed wyruszeniem na zawody sportowe należy pouczyć zawodników o 

zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego 

wypadku.  

3.  Opiekunowie powinni sprawdzać stan liczbowy zawodników przed 

wyruszeniem z każdego miejsca pobytu oraz po przybyciu do punktu 

docelowego.  

4.  Wyruszając na zawody sportowe poza teren miasta opiekun  powinien zabrać 

apteczkę pierwszej pomocy, do której mają dostęp tylko osoby upoważnione 

przez opiekuna grupy. 

5. Podczas wyjazdów, wyjść na zawody sportowe należy bezwzględnie 

przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Wyjazdy na zawody sportowe odbywają się wg harmonogramów zawodów 

Kalendarza imprez Gostynińskiego Szkolnego Związku Sportowego 

na dany rok szkolny. 

2. Opiekun  zobowiązany jest umieścić imienną listę zawodników na tablicy 

ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. Absencja ucznia wynikająca z udziału w 

zawodach sportowych nie jest  ujmowana w dokumentacji szkoły jako 

nieobecność , a odnotowywana w e-dzienniku jako „ns”  (nieob. usp. p.s.). 

 

Załączniki: 

1. Imienna lista uczniów/wg wzoru/   

2. Pisemne zgody rodziców /opiekunów/ 

3. Regulamin uczestnika zawodów /podpisany przez uczniów/ 

4. Oświadczenie opiekuna grupy/ karta wyjścia na zawody/ 

 



REGULAMIN   UCZESTNIKA   ZAWODÓW 

 

Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest: 

1. Godnie reprezentować szkołę w zawodach sportowych. 

2. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.  

3. Dbać o reprezentacyjny strój sportowy /koszulka i spodenki/ oraz sprzęt 

sportowy. 

4. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa. 

5. Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.  

6. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach 

i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 

7. Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych 

mogących zagrażać życiu i zdrowiu uczestników zawodów. 

8. Dostosować się i przestrzegać regulaminów obowiązujących w miejscach 

odbywania się zawodów sportowych (hala sportowa, sala gimnastyczna, 

boisko szkolne, stadion, basen itp. ). 

9. Stosować się  do zaleceń opiekunów . 

10. Zgłaszać opiekunowi zawodów  wszelkie objawy złego samopoczucia. 

11. W razie zaistnienia wypadku zachować spokój i nie utrudniać udzielania 

pomocy medycznej. 

12. Pilnować swoich dokumentów, pieniędzy, telefonu, itp. (za zgubiony sprzęt 

opiekunowie ani szkoła nie ponoszą odpowiedzialności). 

 

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów 

bezpieczeństwa, będą stosowane kary zgodnie ze Statutem Szkoły. 

Podpisy  uczestników  zawodów: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


