Regulamin Festynu „Sportowa Rodzina”
Regulamin
I.

Organizator
1. Przedszkole nr 421, ul. Cegłowska 13a w Warszawie, tel. 22 834 08 03,
sekretariatp421@wp.pl
2. Organizacje wspomagające:
Urząd Dzielnicy Bielany
Medicover

II.

Cel
1. Celem imprezy jest promowanie zdrowego, bezpiecznego i aktywnego
spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym.
2. Wdrażanie dzieci i rodziców do uczciwej rywalizacji, przestrzegania zasad
„fair play”
3. Kształtowego zdrowego stylu życia
4. Promowanie aktywności fizycznej.
5. Rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad i przepisów gier sportowych
i zabaw ruchowych.
6. Integracja społeczności przedszkolnej.

III.

Termin i miejsce
1. Termin Festynu „Sportowa Rodzina”- 24 maja 2018r. (czwartek) w godzinach
15:30 – 17:30.
2. Festyn odbywa się na terenie Przedszkola nr 421 na ul. Cegłowskiej 13a
w Warszawie

IV.
Postanowienia ogólne:
1. W festynie bierze udział społeczność wyżej wymienionego przedszkola:
wychowankowie i ich rodziny, nauczyciele wychowawcy, pracownicy przedszkola oraz
zaproszeni goście.
2. Udział w zabawie jest dobrowolny i bezpłatny
3. W trakcie festynu będą rozgrywane różne konkurencje rekreacyjno-sportowe.
4. Uczestnicy zabaw mogą uczestniczyć w jak największej ilości konkurencji sportowych
w różnych przygotowanych stanowiskach.
5. W czasie trwania festynu na terenie przedszkola będą dostępne dla dzieci: dmuchany
zamek, basen z piłeczkami oraz foto-budka, których zasady i regulamin korzystania
zostały zawarte w odrębnych regulaminach.
6. Centrum medyczne Medicover w godzinach 16:00- 17:30 udostępni uczestnikom
pikniku ambulans do zapoznania się z jego wyposażeniem oraz pracą ratownika
medycznego.

7. Za przeprowadzenie poszczególnych konkurencji odpowiada personel przedszkola.
8. Konkurencje i szczegółowy regulamin opracowuje organizator festynu.
9. W czasie trwania festynu dla uczestników przewidziany jest nieodpłatny poczęstunek.
10. Festyn Rodzinny zorganizowany zostaje zgodnie z zasadami bhp.
11. Nad prawidłowym przebiegiem imprezy czuwa organizator.
12. Każdy uczestnik festynu zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad
bezpieczeństwa i kultury.

V.
Przebieg imprezy
1. Oficjalne powitanie uczestników festynu pt. „Sportowa Rodzina”
2. Zaśpiewanie piosenek o mamie i tacie przez wszystkie grupy.
3. Rywalizacja grupowa w „Przeciąganiu liny” - reprezentanci każdej z grup rywalizują
między sobą o miano najsilniejszego zespołu.
4. Wręczenie nagród za udział w wyżej wymienionej rywalizacji
5. „Wielobój rodzinny” zdobywanie potwierdzeń na karnetach po ukończeniu każdej
z pięciu stacji sportowych.
6. Korzystanie z innych atrakcji zorganizowanych na terenie przedszkola.
7. Podsumowanie imprezy, podziękowanie za udział i wspólną zabawę, wręczenie nagród
za udział w „wieloboju rodzinnym”
8. Zakończenie imprezy.

VI.

Zasady gier i zabaw
1. Udział w grach i zabawach jest dobrowolny i bezpłatny.

PRZECIĄGANIE LINY
1. Każda grupa przedszkolna wystawia jedną drużynę.
2. Zawodników obowiązuje obuwie sportowe (mile widziane jednakowe kolory
koszulek według barw grup przedszkolnych).
3. Sędziego wyznacza organizator imprezy spośród pracowników Przedszkola.
4. Mecze rozgrywane są na terenie ogrodu przedszkolnego wyznaczonym przez
Organizatora.
5. Drużyny walczą ze sobą na zasadach „każdy z każdym” według drabinki
przedstawionej w załączniku nr 1.
6. Mecz między drużynami to jedno ciągnięcie.
7. Za wygrane ciągnięcie drużyna otrzymuje „1” duży punkt (przegrany
„0” punktów).
8. Kolejność drużyn ustala się na podstawie dużych punktów; wygrywa drużyna,
która zdobędzie większą ilość dużych punktów.
9. W przypadku uzyskania tej samej ilości dużych punktów decyduje wynik
z bezpośredniego starcia między tymi drużynami.

10. W przypadku nie rozstrzygnięcia kolejności miejsc z powodu tych samych
wyników drużyny mogą rozegrać dodatkowe starcia
11. W każdym starciu grupy przedszkolne mogą wystawić dowolny skład drużyny,
warunkiem jest aby obie drużyny w danym starciu posiadały w swoim składzie
tą samą liczbę zawodników.

WIELOBÓJ RODZINNY
12. W wieloboju biorą udział drużyny, drużynę stanowi rodzina.
13. Kapitanem jest dziecko chodzące do Przedszkola nr 421.
14. Każda z drużyn otrzymuje karnet przedstawiony w załączniku nr 2.
15. Udział w konkurencjach i jej zaliczenie potwierdzone będzie w karnecie.
16. W konkurencji finałowej mogą brać udział drużyny, które zaliczyły pięć stacji
sportowych
a. „Skoki na piłce pomiędzy pachołkami” – konkurencja polegająca
na skakaniu na dużej piłce pomiędzy rozmieszczonymi pachołkami.
b. „Przejście po równoważni”- konkurencja polegająca na przejściu
po równoważni.
c. „Rzut do celu”- konkurencja polegająca na łapaniu rzuconej piłeczki
d. „Przejście po ruchomych krążkach” – konkurencja polega na przejściu
przez dziecko określonej trasy tylko po kółkach przekładanych przez
rodzica.
e. „Bieg z zawiązanymi nogami”
17. „Wielobój rodzinny” kończy się udziałem w konkurencji finałowej „Bieg
z przeszkodami” polegającym na wspólnym pokonaniu toru przeszkód przez
drużynę.

Postanowienia końcowe
1.

Regulamin festynu dostępny jest u organizatora imprezy.

2.

W kwestiach dotyczących przebiegu zabawy, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem,
głos rozstrzygający należy do Organizatora.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu Festynu z ważnych przyczyn.

4.

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem imprezy i zobowiązany jest do
jego przestrzegania.

