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R e g u l a m i n
dla uczestników szkolnych zawodów sportowych przeprowadzanych przez 
MOSiR w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży mysłowickich szkół

w halach sportowych i obiektach otwartych MOSiR 
oraz w obiektach udostępnianych przez szkoły, kluby i inne instytucje

na rok szkolny 2020/2021

1. Młodzież szkolna, korzystająca z sali sportowej, jak i z obiektów otwartych na wolnym powietrzu
(boiska, stadiony, obiekty do siatkówki plażowej itp.), może rozpocząć zajęcia jedynie pod nadzorem
nauczyciela w-f lub innego nauczyciela - opiekuna wyznaczonego przez Dyrektora szkoły. 

2. Dzieci i młodzież uczestniczącą w zajęciach-zawodach na każdym obiekcie obowiązuje odpowiedni
strój sportowy, a na sali sportowej miękkie-czyste, zamienne obuwie sportowe.

3. W  salach  sportowych  zabronione  jest  spożywanie  posiłków (w  tym  żucie  gumy,  łuskanie
i spożywanie nasion owoców itp.).

4. Uczestnicy  zajęć/zawodów  odpowiedzialni  są  za  zachowanie  ładu,  czystości  i  porządku
w obiekcie,  jak  i  w  innych  miejscach  przebywania  (np.  w  szatniach  i  innych  pomieszczeniach
socjalnych, widowni itp.).

5. W każdego rodzaju zawodach i w każdej dyscyplinie, mogą brać udział uczniowie - reprezentanci
danej szkoły, będący – od momentu wyjścia ze swej szkoły, podczas zawodów, aż do powrotu do
szkoły - pod  stałą opieką nauczyciela  wychowania fizycznego lub innego upoważnionego przez
Dyrektora pedagoga.

6. Każdy   uczeń/uczennica  –  uczestnik/-czka/   zawodów,   może   brać   w  nich  udział  jedynie
w  przypadku  posiadania  zgody  rodziców  na piśmie oraz  ważnej  legitymacji  szkolnej  ze
zdjęciem.  W  przypadku  braku  legitymacji,  warunkowo  do   zawodów  szkolnych  może  zostać
dopuszczony reprezentant, na podstawie zaświadczenia wydanego i potwierdzonego przez Dyrekcję
Szkoły, lecz uczeń/uczennica musi okazać się innym dokumentem ze zdjęciem (zaświadczenie takie
ważne jest 5 dni od daty jego wystawienia). Opiekunowie grup sportowych dopilnowują i sprawdzają
(w szkole,  jeszcze  przed  wyjściem na zawody) – czy  każdy reprezentant  –  uczestnik  zawodów,
posiada  i  jest  właściwie  wypełniony  otrzymany  druk  zgody  rodziców/opiekunów  prawnych.
Uczniowie  pełnoletni  szkół  ponadpodstawowych,  przedkładają  wypełnione  samodzielnie  inne  -
odpowiednie  druki  o  udziale  w  zawodach.  Uwaga  -  indywidualne  druki  zgody  rodziców
i oświadczenia uczniów pełnoletnich, opiekunowie pozostawiają organizatorom każdych zawodów
międzyszkolnych. 

7. Uczestnicy  zawodów  oraz  opiekunowie  prawni  wyrażają  zgodę  na  nieodpłatne,  nieograniczone
terytorialnie  i  czasowo  wykorzystanie  wizerunku  przez  Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji
w Mysłowicach z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Ks. N. Bończyka 32z, obejmujące utrwalanie,
obróbkę,  powielanie  i wykorzystanie  wykonanych  zdjęć  oraz  materiałów  filmowych
przedstawiających jego osobę do celów informacyjnych, marketingowych i promocyjnych zawodów
sportowych  dzieci  i  młodzieży  mysłowickich  szkół  w  ramach  zespołowego  współzawodnictwa
sportowego. Zgoda obejmuje również umieszczanie i publikowanie zdjęć i materiałów filmowych
zawierających  wizerunek  za  pośrednictwem  dowolnego  medium,  włączając  w  to  publikacje  na
stronie internetowej MOSiR-u, na profilach internetowych zarządzanych przez MOSiR takich jak
Facebook, YouTube oraz w lokalnych mediach i prasie.
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8. Brak nauczyciela-opiekuna, lub któregokolwiek dokumentu wymienionego wyżej w punkcie 6,
może skutkować niedopuszczeniem ucznia/uczennicy lub     całej reprezentacji szkoły do zawodów  .

9. Przed  zawodami  wyznaczony  opiekun  szkolnej  reprezentacji,  sporządza  zbiorczą  listę  imienną
z  nazwą zawodów i datą  jej sporządzenia (zawierającą nazwiska i imiona oraz daty lub roczniki
urodzenia  uczniów/uczennic).  Lista  ta  musi  być  potwierdzona  pieczątką  imienną   i  podpisem
Dyrektora  lub Wicedyrektora Szkoły  i  przedłożona organizatorowi w dniu zawodów przed ich
rozpoczęciem.

10. W czasie trwania zawodów na wyznaczonym obiekcie przebywać może wyłącznie młodzież szkolna
biorąca w nich udział - pod opieką nauczyciela, tj. osoby, których nazwiska widnieją na  zbiorczej
liście  zgłoszeniowej  do  zawodów. Inne  osoby,  które  weszły  na  obiekt  przed  lub  w  trakcie
trwania  zawodów,   mogą  być  z  nich  wypraszane,  lub  usuwane  przez  organizatorów  lub
odpowiednie  służby.  (Dopuszcza  się  możliwość  przebywania  na  obiekcie  w celu  dopingowania
i  obserwacji  zawodów,  jedynie  zorganizowanym grupom uczniów,  będących  pod  opieką  innego
nauczyciela/nauczycieli tej szkoły).

11. Uczniowie szkoły, której drużyna rozgrywa aktualnie mecz, muszą znajdować się również w sali
sportowej/boisku/ z pozostałymi reprezentantami szkoły (obowiązuje zakaz przebywania w szatniach
i  innych  pomieszczeniach).  W  przypadku  zawodów,  w  których  biorą udział  większe  grupy
reprezentantów, np. lekkoatletycznych i w grach zespołowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna,
piłka  nożna),  ilość  opiekunów  powinna  być  zwiększona  do  co  najmniej  dwóch opiekunów  -
nauczycieli szkoły.

12. Wszystkich uczestników zawodów (tak na obiektach, jak i poza nimi), obowiązuje:

 bezwzględny zakaz posiadania, spożywania i używania tytoniu,  alkoholu i narkotyków
oraz innych środków odurzających,

 właściwe, zgodne ze społecznymi normami, zasadami oraz kultury  i etyki, zachowanie się
poza  szkołą,  jak  i  podczas  dojścia/dojazdu  na  i  z  zawodów  (niedopuszczalne  są
i bezwzględnie karane będą wszelkie przejawy zaczepek i agresji słownej jak i czynnej,
w stosunku do kolegów szkolnych lub uczniów drużyn przeciwnych, jak i innych osób). 

 W przypadku wystąpienia powyższych niepożądanych zachowań, konsekwencje ponieść
może  również  cała  drużyna  szkolna  –  z  dyskwalifikacją  i  odbiorem  punktów  do
współzawodnictwa za daną dyscyplinę – włącznie,

 przestrzeganie regulaminu obiektów oraz poleceń prowadzących zawody,

 poszanowanie  mienia,  sprzętu  sportowego  i  użytkowego  oraz  osobistego  innych  osób
(za szkody wyrządzone przez uczestników zawodów odpowiedzialność prawną i materialną
ponoszą ich rodzice i opiekunowie).

                Z a t w i e r d z a m 

   Dyrektor  MOSiR Mysłowice

MOSiR Mysłowice
 25. 08. 2020 r.                                                         


