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Starogard Gd. 02.01.2020r. 

 

REGULAMIN TURNIEJÓW SPORTOWYCH W RAMACH                                  

„ AKTYWNYCH I SPORTOWYCH FERII Z MOS”. 

 

CEL : 

� Kształtowanie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego 

podczas ferii, 

� Integracja środowiska nauczycieli i młodzieży, 

� Wyrobienie  nawyku  czynnego  uczestnictwa  w  imprezach  
rekreacyjno - sportowych, 

� Wdrożenie  rodziców  do  współpracy  z placówką, 
 
1. 14.01.2020r. Turniej tenisa stołowego dziewcząt i chłopców                             

sala sportowa II LO godz. 10.0 0. 

• Turniej rozegrany zostanie oddzielnie w kategorii dziewcząt                          

i chłopców, 

• uczestnicy powinni posiadać swoją rakietkę, piłeczki zapewnia 

organizator. 

• Zgłoszenia proszę dokonać w dniu zawodów do godziny 9.45 . 

2. 15.01.2020r. turniej piłki siatkowej chłopców sala sportowa II LO  

godz.9.30 

• Uczestnicy  młodzież szkół podstawowych ( klasa 7-8)                                   

i ponadpodstawowe, 

• Zgłoszenie w dniu zawodów do godz.9.20 

 

3. 16.01.2020r. Turniej  badmintona  chłopców  salka MOS                             

ul. Hallera 36 Starogard Gd. 
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• Zgłoszenie w dniu zawodów do godz. 9.20  

• Rozpoczęcie turnieju o godz.9.30, system rozgrywek uzależniony będzie 

od ilości zgłoszonych zawodników, 

• Jeśli nie masz rakietki – nie martw się – pożyczymy ☺  

 

4. 20.01.2020r. Turniej  badmintona  dziewcząt  salka MOS                             

ul. Hallera 36 Starogard Gd. 

• Zgłoszenie w dniu zawodów do godz. 9.20  

• Rozpoczęcie turnieju o godz.9.30, system rozgrywek uzależniony 

będzie od ilości zgłoszonych zawodniczek, 

• Jeśli nie masz rakietki – nie martw się – pożyczymy ☺  

 

5. 21.01.2020r. Turniej koszykówki chłopców sala sportowa sala sportowa      

          II LO godz.9.30 

• Uczestnicy młodzież szkół podstawowych ( klasy 7-8 oraz 

gimnazjalne)  i ponadgimnazjalnych, 

• Zespół składa się z 4 zawodników,  

• Organizator dopuszcza zespoły mieszane dziewcząt i chłopców, 

6. 22.01.2020r. Turniej piłki siatkowej dziewcząt sala sportowa II LO  

godz.9.30 

• Zgłoszenie w dniu zawodów do godz. 920   

• Uczestnicy młodzież szkół podstawowych ( klasy 7-8 oraz 

gimnazjalne)  i ponadpodstawowych. 

UWAGA !!! 

Wszyscy uczestnicy muszą posiadać zgodę rodzica lub opiekuna 

prawnego na udział w turniejach. Druk zgody dostępny jest                          

na naszej stronie.  


