
Załącznik do zarządzenia nr 4/IOD/2020 
 
 

REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH 
 
 

§1 Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem zawodów jest Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 

 w Pyrzycach, reprezentowany przez Dyrektora .  

2. Zawody będą się odbywać w terminie od 2 września 2020 roku do 25 

czerwca 2021 roku w halach, salach, boiskach sportowych oraz terenach 

przystosowanych do przeprowadzenia zawodów sportowych   na terenie 

powiatu pyrzyckiego. 

3. Celem zawodów sportowych  jest podniesienie aktywności fizycznej dzieci i 

młodzieży ze wszystkich szkół z terenu powiatu pyrzyckiego, rywalizacja 

międzyszkolna w duchu fair play, pogłębianie umiejętności w dziedzinach 

sportowych, pogłębiane umiejętności w  dyscyplinach sportowych.  

4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania 

zawodów będą przebywać na terenie, na którym są one przeprowadzane. 

Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania zawodów 

obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

5. Podczas organizowania i trwania zawodów będą zbierane dane, które 

podlegają lub mogą podlegać przetwarzaniu w zakresie:  

- dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, wiek, płeć,  nr legitymacji ucznia, 

klasa i nazwa szkoły; 

-  dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail); 

- wizerunek 

* Oświadczenie uczestnika zawodów PMOS (zał.nr 1) 

*  Klauzula informacyjna dla uczestników zawodów sportowych (zał.nr 2) 

6. SARS-CoV-2:  Zaleca się taką organizację zawodów, która umożliwi 

bezpieczne ich przeprowadzenie. Dbałość o zachowanie w miarę możliwości 

dystansu, udział w zawodach uczniów,  bez  objawów infekcji dróg 

oddechowych i gorączki. Jeżeli organizator zawodów lub opiekun zawodów 

zaobserwuje u uczestnika zawodów objawy mogące wskazywać na infekcję 



dróg oddechowych (np. gorączkę, kaszel), wówczas może odizolować ucznia 

w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodzica/opiekuna o 

natychmiastowym obowiązku odebrania ucznia ( w tej sytuacji 

rekomendowany własny środek transportu). 

* Oświadczenie uczestnika zawodów PMOS (zał.nr 1) 

 

§2 Zasady porządkowe 

 

1. Zawody sportowe mają charakter zamknięty i przeznaczone są dla uczniów i 

młodzieży ze szkół z terenu powiatu pyrzyckiego, ich opiekunów i nauczycieli. 

2. Osoby małoletnie uczestniczą w zawodach na wyłączną odpowiedzialność 

osób, które sprawują nad nimi pieczę. 

3. Opiekunowie poszczególnych szkół są odpowiedzialni za utrzymanie porządku, 

czystości i właściwego zachowania swoich uczniów. 

4. Uczestnicy zawodów oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie 

imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności 

stosować się do zaleceń  przedstawicieli Organizatora, mających na celu 

zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku. 

5. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do poszanowania sprzętu, wszelkich 

urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność 

powiatową. 

6. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawiane na 

obiektach sportowych i terenach do nich przeznaczonych. Odpowiada za nie 

nauczyciel/opiekun  danej szkoły.  

7. Wszelkie problemy należy zgłaszać Organizatorowi. 

§3 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach niezawartych w regulaminie decyduje Organizator 

2. Regulamin obowiązuje w czasie trwania zawodów sportowych tj. od ich 

rozpoczęcia do ich zakończenia. 

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.pmos.pl, 

http://www.pmos.pl/


na stronach internetowych Szkół uczestniczących w zawodach sportowych 

 i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pyrzycach. 

 


