REGULAMIN
Konkurs „Toruńska szkoła najlepiej dopingująca sportowców”
podczas imprezy „RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem! 2018”
(zwany dalej Konkursem)
1. Organizatorzy
Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „RUN TO RUN”
ul. Szafranowa 6, 87-100 Toruń
www.run-torun.pl, e-mail: kontakt@run-torun.pl
Osoba kontaktowa: Aleksandra Kwiatkowska (ola.kwiatkowska@run-torun.pl)
2. Patronat i uczestnictwo w Konkursie „Kibicuj Fair Play”
Konkurs został objęty patronatem Dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji Miasta Torunia.
3. Cele Konkursu
a. Promowanie od najmłodszych lat aktywnego stylu życia (postaw prozdrowotnych).
b. Zachęcanie do udziału w imprezach sportowych.
c. Nauka zasad fair-play i kulturalnego kibicowania biegaczom.
d. Kształtowanie wśród uczniów umiejętności twórczego myślenia, kreatywności
i pracy w zespole.
4. Zasady Konkursu
a. Konkurs jest skierowany do dzieci ze szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
b. Do zadań placówek należeć będzie w dniu 29 kwietnia 2018 w godzinach od
12:00-13:45 stworzenie niezwykłej atmosfery kibicowania uczestnikom biegu
w wyznaczonych punktach na terenie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu.
c. Sugerowane sposoby kibicowania:
- własnoręcznie przygotowane banery z hasłami dopingującymi biegaczy
(wielkość dowolna);
- ciekawe stroje kibica;
- piosenki, hasła, rymowanki własnego autorstwa wygłaszane/śpiewane podczas trwania biegu;
- oklaskiwanie biegaczy;
- rysunki na trasie biegu (na ulicy) – trasa będzie wyłączona z ruchu kołowego;
- inne, w zależności od kreatywności uczniów i ich opiekunów.

d. Każda placówka wyznacza pedagoga lub inną osobę odpowiedzialną za nadzorowanie prac młodzieży szkolnej nad materiałami do kibicowania
i kontroli kibicowania w dniu imprezy.
e. Grupa dzieci z każdej placówki nie może być mniejsza niż 10 osób i większa
niż 30 osób. Dla grupy do 15 uczniów wymagany jest jeden opiekun. Dla grupy od 16 do 30 dzieci wymagani są dwaj opiekunowie.
5. Przebieg Konkursu
a. Do 23 kwietnia zbierane będą elektroniczne zgłoszenia placówek zainteresowanych udziałem w Konkursie z obszaru Torunia. Zgłoszenia należy dokonać
poprzez uzupełnienie formularza on-line dostępnego pod linkiem:
http://tiny.pl/gnffr
b. Dnia 27 kwietnia pedagodzy zostaną poinformowani drogą elektroniczną
o miejscu zbiórki w dniu imprezy i wyznaczonym miejscu kibicowania.
c. Podczas trwania biegu organizatorzy imprezy sportowej będą dokumentować
w postaci fotograficznej sposoby kibicowania reprezentantów szkoły, a także
dokonywać oceny na podstawie Karty Oceny (załącznik).
d. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięskim szkołom nastąpi po zakończeniu dekoracji najszybszych uczestników biegu w dniu imprezy.
e. Przesłanie Kart Ocen wszystkich szkół biorących udział w Konkursie „Kibicuj
Fair Play” do Wydziału Sportu i Turystyki Miasta Torunia.
6. Nagrody
a. Dyplomy dla wszystkich szkół wystawiających reprezentacje uczniów (kibiców).
b. Posiłek regeneracyjny dla wszystkich dzieci i opiekunów biorących udział
w Konkursie.
c. Nagrody sportowe dla wszystkich uczniów jednej, zwycięskiej szkoły.
d. Nagroda sportowa dla pedagoga lub innej osoby sprawującej opiekę nad zwycięskim zespołem uczniów.

Załącznik
KARTA OCENY
GRUPY KIBICÓW SZKOLNYCH W KONKURSIE
„KIBICUJ FAIR PLAY”
Oceny dokonuje Klub Sportowy na obiekcie w trakcie rozgrywek i innych wydarzeń sportowych
1. Szkoła /nazwa i adres
…………………………………………………………………………………………………..
2. Nazwisko opiekuna grupy
…………………………………………………………………………………………………..
3. Liczebność grupy
…………………………………………………………………………………………………..
4. Data kibicowania
…………………………………………………………………………………………………..
5. Miejsce kibicowania – obiekt
…………………………………………………………………………………………………..
6. Rodzaj rozgrywek/wydarzenia sportowego
…………………………………………………………………………………………………..
7. Ocena
Kryteria oceny

Punktacja
od 1 do 5

1

Elementy wspomagające kibicowanie (kreatywność własnoręcznie przygotowanych materiałów i
strojów kibica) np. chorągiewki, transparenty, baloniki, rysunki na trasie biegu

2

Zachowania grupy: przemyślany sposób dopingowania biegaczy tj. piosenki, hasła, rymowanki
własnego autorstwa śpiewane podczas trwania biegu, oklaskiwanie

3

Identyfikowalność grupy: koszulki, czapeczki, chusty, pompony

4

Zdyscyplinowanie grupy – pozytywny przykład dobrego zachowania
Łączna liczba przyznanych punktów

………………………..……………………………………………
Czytelny podpis osoby dokonującej weryfikacji

…………………………………………
pieczątka klubu sportowego

