
 

 
 

Regulamin Olimpiady sportowo-kulturalno-integracyjnej „Krzewienia Kultury” 2019r. 

Organizatorzy olimpiady:    Gminny Ośrodek Kultury  

ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity 

 

Fundacja Krzewienia Kultury fizycznej NON IRON 
Pogonowskiego 17, 01-568 Warszawa 
 
Gmina Dywity ul. Olsztyńska 32 11-001 Dywity 

 

Cel olimpiady: integracja i aktywizacja mieszkańców gminy poprzez animację społeczno-kulturalną 

oraz zdrową sportową konkurencję. 

 

Ważne terminy:  

 Zgłoszenie drużyny do 9.09.2019 do godz. 16:00 (dostarczenie karty zgłoszenia z nazwą                        

drużyny, rozmiarami koszulek oraz oświadczeniami uczestników do organizatora).  

 Olimpiada 15.09.2019r. Boisko przy świetlicy wiejskiej w Nowych Włókach godz. 14:00-16:00 

 

Warunki uczestnictwa:.  

Do udziału zgłosić się mogą sołectwa z Gminy Dywity. Każde sołectwo może reprezentować tylko 

jedna drużyna składająca się z 10 osób, w tym 5 dzieci do 13 roku życia, min. 1 kobiety, min. 1 

mężczyzny i min. 1 osoby 50+. Każda drużyna wybiera sobie nazwę. Zgłoszeń należy dokonywać 

poprzez wypełnienie karty zgłoszenia oraz dostarczenie jej do sekretariatu GOK w Dywitach, bądź 

wysłanie skanu dokumentu podpisanego przez osobę reprezentującą grupę na adres mailowy 

gokdywity@wp.pl do dnia 9.09.19r. Warunkiem udziału w Olimpiadzie jest akceptacja regulaminu. 

 

Zadaniem zgłoszonych drużyn będzie:  

 Wymyślenie nazwy drużyny i wpisanie jej do karty zgłoszenia  

 przygotowanie we własnym zakresie transparentu z wymyślonym przez siebie hasłem który 

zaprezentuje drużynę podczas Olimpiady.  

 Udział w konkurencjach olimpiady na wesoło .  

 

Opis olimpiady:  

Olimpiada odbędzie się 15.09.2019r. w godzinach 14:00- 16:00 na boisku przy świetlicy wiejskiej w 

Nowych Włókach. Każda drużyna będzie miała zapewniony transport do miejsca Olimpiady. Drużyny 

otrzymają spersonalizowane koszulki ze swoją nazwą. Olimpiadę rozpocznie integracyjny pochód 



 

„Parada Drużyn” z transparentami w koszulkach z nazwą drużyny. Następnie odbędą się poszczególne 

konkurencje. W trakcie rozgrywek czynne będzie stanowisko z napojami a po rozgrywkach czeka nas 

integracyjny poczęstunek. Olimpiadę zakończy wręczenie nagród i dyplomów. 

  

Nagrody: Na naszej Olimpiadzie wygranym jest każdy kto weźmie udział, nagrodą są zestawy 

sportowego wyposażenia dla świetlic wiejskich. Zawodnicy drużyny z największą ilością punktów 

otrzymają pamiątkowe dyplomy . Nagrody wręczone będą podczas zakończenia Olimpiady. 

 

Konkurencje olimpijskie: 

Po oficjalnym rozpoczęciu reprezentanci drużyn podchodzą do sędziego głównego i losują kolejność. 

Na każdą konkurencję przewidziany jest określony czas. Gwizdek sędziego głównego daje sygnał do 

rozpoczęcia rywalizacji, kolejny gwizdek oznajmia koniec czasu na daną konkurencję. Sędziowie 

pomocniczy wpisują punkty na karcie punktacji, za zwycięstwo w danej konkurencji przyznawane są 4 

pkt., za dokończenie zadania 2 pkt., a za nieukończenie rywalizacji 0 pkt. Zespół z najwyższą ilością 

punktów zwycięży w zawodach. W razie takiej samej ilości punktów możliwa jest dogrywka w 

konkurencji wyznaczonej przez sędziego głównego. 

Przykładowe konkurencje: 

1. Transport piłeczek za pomocą taczki – drużyna ma zadanie przewieźć wszystkie piłeczki od 

startu do mety, każdy uczestnik może zabrać 5 piłeczek, jeśli piłka wypadnie z taczki zawodnik 

z taczką musi po nią wrócić. Wygrywa drużyna która najszybciej przewiezie wszystkie piłeczki 

2. Chodzenie drużynowe w nartach po trawie – 5 osób z drużyny zakłada wspólne narty i idzie do 

pachołka, tam jest zmiana,  kolejne 5 osób z drużyny zakłada narty i  wraca na start. Wygrywa 

drużyna która najszybciej wróci na start. 

3. Przeciąganie drużyny w kole ratunkowym – 9 osób z drużyny ustawia się przy kole 

ratunkowym, kapitan idzie na koniec liny przywiązanej do koła i przeciąga do siebie pierwszą 

osobę która usiądzie do koła. Przyciągnięta osoba odnosi koło i pomaga kapitanowi 

przeciągnąć następną osobę. Wygrywa drużyna która najszybciej przeciągnie wszystkie osoby. 

4. „hydraulik” – w rurze znajduje się przedmiot trzeba go wydobyć wlewając do rury wodę z 

oddalonego wiaderka za pomocą kubeczków, ustawiamy się w rzędzie i każdy przelewa wodę 

do kubeczka sąsiada, ostatnia osoba wlewa wodę do rury. Wygrywa drużyna która najszybciej 

wydobędzie przedmiot z rury. 

5. sztafeta na trzy nogi –  ustawione są 4 pachołki 3 osoby przy 1 pachołku związują sobie nogi 

chustkami i mają dobiec do pachołka nr 2, tam przekazać chustki następnym 3 osobom a te 

następnym przy 3 pachołku ostatnia osoba „goniec” przy 4  pachołku bierze chustki w rękę i 

wraca na start. Wygrywa Drużna której „goniec” najszybciej dotrze na metę. 

6. Żut balonem z farbą – każdy zawodnik ma 1 balon z farbą, rzucają nim tak aby trafić w kartkę 

papieru leżącą na ziemi, drużyna otrzymuje punkt za każdy celny rzut, dodatkowy punkt 

drużyna otrzymuje za każdy balonik który pękł na kartce.  Następnie drużyna ogląda swoją 

kartkę bawi się w bajkowe skojarzenia i domalowuje dodatkowe elementy  aby powstał 

bajkowy obraz. 

Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w regulaminie.   

 

Zapraszamy do udziału! 

 

 


