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Współorganizatorzy:  
 

Regulamin  

X Spartakiady Osób Niepełnosprawnych  

Powiatu Łańcuckiego – Łańcut 2017 

 

I. CEL IMPREZY 

1. Integracja środowiska osób i instytucji działających na rzecz niepełnosprawnych. 

2. Popularyzacja rekreacji ruchowej oraz innych form aktywnego wypoczynku. 

 

 

II. ORGANIZATORZY 

1. Organizatorami X Spartakiady Osób Niepełnosprawnych Powiatu Łańcuckiego  

– Łańcut 2017 są: Starostwo Powiatowe w Łańcucie, Miasto Łańcut oraz Niepubliczny 

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Caritas w Wysokiej.  

 

 

III. TERMIN i MIEJSCE 

1. X Spartakiada Osób Niepełnosprawnych Powiatu Łańcuckiego – Łańcut 2017, odbędzie 

się 11 maja 2017 roku w godzinach 9:00 – 13:30 w Hali Miejskiego Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Łańcucie,  ul. Armii Krajowej  57, 37-100 Łańcut.  

2. Przyjazd zespołów do Łańcuta planowany jest na godzinę 8:30. Uroczyste rozpoczęcie 

Spartakiady z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, kościelnych oraz 

zaproszonych gości odbędzie się o godzinie 9:00. W godzinach 9:30-13:00 

przeprowadzone zostaną konkurencje sportowe. W między czasie każdy uczestnik 

otrzyma posiłek. Zakończenie Spartakiady planowane jest na godzinę 13:30. 

 

IV. DYSCYPLINY 

1. Dyscypliny będą rozgrywane w formie zabawowej, w której nie liczy się czas, precyzja 

czy końcowy sukces. Każdy z uczestników Spartakiady otrzyma pamiątkowy medal za 

udział w zawodach. 
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2. Podczas X Spartakiady Osób Niepełnosprawnych Powiatu Łańcuckiego – Łańcut 2017 

przeprowadzone zostaną następujące konkurencje: 

 Dźwiganie sztangi leżąc 

 Boccia 

 Rzut do kosza 

 Rzut woreczkiem do celu 

 Rzut lotką do tarczy         

 Wyścigi na balonach           

 Przeciąganie liny    

 Warcaby stupolowe 

 Tenis stołowy 

  Unihokej 

3. W rozgrywkach wezmą udział przedstawiciele wszystkich placówek. Ze względów 

organizacyjnych, poszczególne ośrodki będą podchodzić do stanowisk według ustalonego 

harmonogramu 

4. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu Spartakiady oraz harmonogram rozgrywek 

zostaną rozesłane do placówek biorących udział w Spartakiadzie do 5 maja.  

5. Nad bezpieczeństwem uczestników przy wykonywaniu poszczególnych konkurencji 

będzie czuwała wykwalifikowana kadra, w skład której będą wchodzić fizjoterapeuci, 

nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy, pielęgniarki, osoby uprawnione do pracy  

z osobami z niepełnosprawnością oraz przeszkoleni wolontariusze. 

6. Każda grupa uczestników będzie podchodzić do poszczególnych stanowisk wraz  

z opiekunami ze swojej placówki oraz przydzielonym wolontariuszem. 

        

V. UCZESTNICTWO 

1. Udział w X Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych Powiatu Łańcuckiego – Łańcut 2017 

jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu na miejsce rozgrywania 

Spartakiady i z powrotem do swojej placówki.  
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2. W X Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych Powiatu Łańcuckiego – Łańcut 2017 prawo 

startu mają placówki zaproszone przez organizatorów, których siedziba znajduje się na 

terenie powiatu łańcuckiego. 

3. Uczestnicy mogą brać udział w poszczególnych konkurencjach bez względu na wiek, 

stopień niepełnosprawności i płeć. Opiekunowie placówek decydują o wytypowaniu 

uczestników do kolejnych dyscyplin. 

4. Każdej grupie uczestników zostanie nadany numer, według którego będzie rozgrywać 

konkurencje, a także korzystać z posiłku. 

 

VI. ZGŁOSZENIA I REJESTRACJA PLACÓWEK UCZESTNICZĄCYCH 

W SPARTAKIADZIE 

1. Rejestracja placówek uczestniczących w Spartakiadzie odbywa się poprzez przesłanie 

drogą mailową na adres: kontakt@osrodekwysoka.pl formularza zgłoszeniowego 

przekazanego placówkom oraz dostępnego na stronie internetowej 

www.osrodekwysoka.pl. 

2. Organizatorowi należy przesłać mailowo zeskanowany formularz zgłoszeniowy lub 

formularz wypełniony w wersji elektronicznej. 

3. Każda z placówek po przesłaniu formularza zgłoszeniowego otrzyma potwierdzenie 

mailowe lub telefonicznie uczestnictwa w Spartakiadzie. 

4. Zgłoszenie należy przesyłać Organizatorowi najpóźniej do 30 kwietnia 2017 roku. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym regulaminem podejmują Organizatorzy 

Spartakiady. 

2. W razie wszelkich pytań lub wątpliwości do dyspozycji uczestników Spartakiady 

pozostają jej Organizatorzy. W razie pytań prosimy o kontakt:  

 

Marzena Kukla,   NORW Caritas w Wysokiej, tel. 17 225 80 55,  

e-mail: kontakt@osrodekwysoka.pl 

 


