
R e g u l a m i n 
dla uczestników zawodów sportowych dzieci i młodzieży mysłowickich szkół,
organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach

w ramach   zespołowego współzawodnictwa sportowego     
  w roku szkolnym 2022/2023

1. Zajęcia odbywają się od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. w dniach nauki szkolnej 

(tj. z wyłączeniem: niedziel, świąt i przerw świątecznych oraz okresu ferii zimowych).

2. W zależności  od  szczebla  nauczania,  w  zawodach  wszystkich  szczebli  w roku  szkolnym
2022/2023, mogą brać udział wyłącznie:

a/ w kategorii szkół podstawowych -  uczniowie/uczennice roczników 2010 i młodsi
b/ w kategorii szkół podstawowych – uczniowie/uczennice roczników 200  9   i młodsi  
c/ w kategorii szkół ponadpodstawowych – uczniowie/uczennice roczników 2003 i młodsi

3. Terminarz  zawodów,  dyscypliny  wchodzące  w  skład  rywalizacji  oraz  zasady  rozgrywek,
MOSiR sporządza kierując się m. innymi Informatorem Programowym Śląskiego Szkolnego
Związku Sportowego w Katowicach na rok szkolny 2022/2023 oraz w porozumieniu i  za
zgodą  nauczycieli  wychowania  fizycznego  mysłowickich  szkół,  tj.  decyzji  i  uzgodnień
zapadających podczas corocznych spotkań inaugurujących kolejny rok szkolny.

4. Integralną  częścią  niniejszego  Regulaminu  jest  „Kalendarz  Zawodów  Współzawodnictwa
Sportowego  mysłowickich  szkół  w  roku  szkolnym 2022/2023  (sporządzany  we  wrześniu
oddzielnie dla każdego z trzech rodzajów szkół) – z zawartymi tam terminami, przypisami,
zasadami  oraz  Komunikaty  i  Telefonogramy ze  szczegółowymi wytycznymi,  sporządzane
i wysyłane do szkół sukcesywnie przed zbliżającymi się rozrywkami i finałami miejskimi
w kolejnych dyscyplinach. Szczegóły dostępne na stronie: http://www.slaskiszs.com.pl/ 

5. Zawody wewnętrzne w szkołach oraz rozgrywki grupowe pomiędzy mysłowickimi szkołami,
prowadzone są przez trenerów, instruktorów i nauczycieli wychowania fizycznego, tj. osoby
posiadające niezbędne uprawnienia i kwalifikacje.

6. MOSiR Mysłowice zapewnia obsady sędziowskie i opiekę medyczną (z wyłączeniem dwóch
dyscyplin: tenisa stołowego i szachów), na miejskie - finałowe rozgrywki sportowe.

7. Zawody prowadzone są w następujących dyscyplinach:

w grupie „młodszej” szkół podstawowych (Igrzyska Dzieci – dla roczników 2010 i mł.):
dla  dziewcząt –  11  dyscyplin:  sztafetowe  biegi  przełajowe,  indywidualne  i  drużynowe biegi

przełajowe MM J.Chromika, gry i zabawy roczników 2013, tenis stołowy, mini piłka ręczna,
mini  piłka  siatkowa,  minikoszykówka,  sztafety  pływackie,  czwórbój  lekkoatletyczny,
siatkówka plażowe i mini czwórbój dla dzieci roczników 2015 - 2013.

dla chłopców – 12 dyscyplin (11 - jak w wypadku dziewcząt, a dwunastą będzie piłka nożna)

w grupie „starszej” szkół podstawowych (Igrzyska Młodzieży Szkolnej dla rocz 2008 - 09’)
dla  dziewcząt –  10  dyscyplin:  sztafetowe  biegi  przełajowe,  indywidualne  i  drużynowe biegi

przełajowe MMJCh, tenis stołowy, szachy, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, sztafety
pływackie, indywidualne i drużynowe zawody lekkoatletyczne i siatkówka plażowa.

dla chłopców – 11 dyscyplin (10 - jak w wypadku dziewcząt, a jedenastą jest piłka nożna).

w grupie szkół licealnych i ponadpodstawowych (tzw. Licealiada dla roczników 2003 i mł.)



- dla  dziewcząt   –  8  dyscyplin:  sztafetowe biegi  przełajowe,  indywidualne  i  drużynowe biegi
przełajowe MMJCh, tenis stołowy, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, indywidualne i
drużynowe zawody lekkoatletyczne i siatkówka plażowa.

- dla chłopców   - 9 dyscyplin (osiem - jak w wypadku dziewcząt, a dziewiątą jest piłka nożna).

8. Zajęcia odbywają się na obiektach MOSiR Mysłowice, mysłowickich szkół oraz w obiektach
udostępnionych przez kluby sportowe lub inne organizacje. 

9. Całokształt zajęć nadzoruje i organizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach
upoważniony przez Urząd Miasta Mysłowice.

10. W międzyszkolnych rozgrywkach rejonowych, po wywalczeniu awansu - także w zawodach
każdego wyższego szczebla, oprócz zgody rodziców na piśmie posiadanej przez każdego 
reprezentanta/-tkę/  szkoły,  obowiązuje  też  ważna  legitymacja szkolna  ze  zdjęciem  oraz  
potwierdzona pieczątką i podpisem Dyrektora/Wicedyrektora Szkoły – imienna, zbiorcza lista 
zgłoszeniowa do zawodów.

11. W zawodach,  na  które  reprezentacja  szkolna  udaje  się  poza  obręb  własnej  szkoły,  w celu
zapewnienia młodzieży bezpieczeństwa oraz nadzoru nad przestrzeganiem przez uczniów zasad
kulturalnego   zachowania   się,   przestrzegania  porządku  i  ogólnych  norm  społecznych  –
celowym jest zapewnienie przez Dyrekcję Szkoły – oprócz opiekuna przygotowującego daną
reprezentację  do  zawodów – także  1-2  dodatkowych pedagogów (łączna  liczba  opiekunów
winna  wynikać  z  rodzaju  zawodów,  dyscypliny  sportowej  i  ilości  uczestników  szkolnej
reprezentacji).

12. W każdych zawodach międzyszkolnych - niezależnie od dyscypliny – uczeń/uczennica może
wziąć udział jedynie w wypadku posiadania zgody rodziców/opiekunów prawnych – na piśmie
(w  zawodach  miejskich  opiekunowie  danej  reprezentacji  zgody  rodziców  zatrzymują  i
zabezpieczają  w  szkole,  natomiast  w  zawodach  rejonowych,  półfinałach  i  finałach
Wojewódzkich  Igrzysk Śl.  SZS – zgody rodziców zabierają  na zawody celem przedłożenia
organizatorom tych rozgrywek). 

13. W grupie szkół podstawowych i podstawowych młodszych w kategorii dziewcząt rozgrywki
odbywać  się  będą  w  dziesięciu  dyscyplinach,  a  w  kategorii  chłopców  –  w  jedenastu
dyscyplinach. Natomiast w grupie szkół ponadpodstawowych dziewczęce reprezentacje będą
mogły rywalizować w ośmiu, a chłopięce – w dziewięciu dyscyplinach.

14. Odpowiednio  do  zajętego  miejsca  w  rozgrywkach  w  każdej  dyscyplinie,  uczestnicząca
reprezentacja szkoły otrzyma należną ilość punktów. (System punktacji dla każdej grupy szkół
podany jest oddzielnie w dołączonej tabeli).  Jednakże do końcowej – generalnej klasyfikacji
rocznej  współzawodnictwa,  w  grupie  szkół  podstawowych  i  podstawowych  młodszych w
kategorii  dziewcząt  pod  uwagę  branych  będzie  każdej  klasyfikowanej  szkole  jedynie  pięć
najlepszych  wyników,  a  w  kategorii  chłopców  –  sześć dyscyplin,  w  których  reprezentacje
zajmująć  najwyższe  miejsca,  osiągnęły  największe  ilości  punktów.  Natomiast  w przypadku
szkół  ponadpodstawowych,  do  końcowej  klasyfikacji  rocznej  liczone  będą  najlepsze
osiągnięcia:  a/  w  kat.  dziewcząt  –  wyniki  z  czterech,  b/  w  kat.  chłopców  –  w  pięciu
dyscyplinach.  

15.  Istnieje  możliwość  zgłoszenia  szkoły  w  innej  dyscyplinie  objętej  współzawodnictwem
śląskiego  szkolnego  związku  sportowego.  Zgłoszenie  szkoła  musi  przedstawić  pisemnie  do
MOSiR Mysłowice.

16.  Wszelkie  informacje  prosimy przesyłać na skrzynkę  sekretariat@mosir.myslowice.pl,  osoby
odpowiedzialne za kontakt z Państwem to: Daria Kowalczyk, Jakub Szatan.

mailto:sekretariat@mosir.myslowice.pl


17. Ochrona danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku

Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane celach organizacji, promocji oraz 
nagrodzenia zwycięzców w/w zawodów.
Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w 
Mysłowicach 41-400 przy ul. Ks. N. Bończyka 32z,
Dane osobowe takie jak: imię i nazwisko uczestnika oraz opiekuna, rok urodzenia, nazwa 
szkoły, numer telefonu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w 
szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE,

Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia i nazwiska
uczestnika,  roku  urodzenia,  nazwy  szkoły  na  stronach  internetowych,  MOSiR-u,  na

profilach internetowych zarządzanych przez w/w takich jak Facebook,  YouTube oraz w
lokalnych mediach i prasie,
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich 
poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przeniesienia danych. Uczestnik ma również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 
danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.

Dane, o których mowa pkt. 21 będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.



Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych nie jest procesem zautomatyzowanym
a dane nie podlegają profilowaniu.

Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w 
zakresie niezbędnym w celu właściwej organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa 
uczestnikom imprezy, w tym w szczególności: firmie ubezpieczeniowej.
Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych za 
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem s.kotowicz@mosir.myslowice.pl we 
wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz 
wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale 
niezbędne do udziału w zawodach.
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.

22. Uczestnicy/rodzice/opiekunowie  prawni,  wyrażają  zgodę  na  podejmowanie  decyzji  przez
organizatora zawodów lub opiekuna z ramienia macierzystej szkoły, związanych z leczeniem,
hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia i życia dziecka - w
czasie trwania, dojazdu lub po zakończeniu zawodów.

23. W sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie, a wynikłych w trakcie trwania sportowego 
roku szkolnego i wymagających zajęcia stanowiska, decyzje podejmuje Dyrektor MOSiR.

24. Imienne  i  zespołowe  zgłoszenie  do  zawodów  dziecka/ucznia  oznacza,  iż
uczestnik/rodzic/opiekun prawny oraz odpowiedzialny  z  ramienia  szkoły opiekun/nauczyciel
wychowania  fizycznego,  zapoznali  się  z  niniejszym  Regulaminem  Zespołowego
Współzawodnictwa Sportowego na rok szkolny 2022/2023 i akceptują wszystkie jego zasady,
warunki i postanowienia.

Z a t w i e r d z a m:

Dyrektor MOSiR Mysłowice

   
Sporządziła:

Daria Kowalczyk 

MOSiR, 01.09.2022 r.


