
 

 

REGULAMIN 

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w Gdyni 

Konkurs dla Gdyńskich Pracowników Oświaty 

11 listopada 2022 roku 

 

I. Organizatorem jest Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa z siedzibą w Gdyni, przy ul. 

Olimpijskiej 5/9, kod pocztowy 81-538, NIP 5862312326 tel. 58 622 11 64, fax 58 622 35 74, 

www.gdyniasport.pl, sekretariat@gdyniasport.pl oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdynia 

al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, kod pocztowy 81-383, 58 626 626, 

wydz.edukacji@gdynia.pl  
 

II. Konkursy przeznaczone są dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz 

ponadpodstawowych, a także pracowników publicznych i niepublicznych szkół podstawowych 

oraz ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Gdyni. 
 

III. Celem jest promocja aktywnego, zdrowego stylu życia, aktywizacja młodzieży poprzez jej 

udział w wydarzeniach sportowych oraz sportowa rywalizacja pomiędzy rówieśnikami. 
 

IV. Zasady: 

Konkursy polegają na zebraniu jak największej liczby uczniów lub pracowników, 
zarejestrowaniu się i ukończeniu Biegu Niepodległości 11.11.2022 roku w Gdyni w swoich 
kategoriach.  

1. Konkurs uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w Gdyni   
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a) Uczestnikami konkursu są uczniowie publicznych i niepublicznych gdyńskich szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych, którzy na dzień 10.10.2022 r. są uczniami 

gdyńskich placówek oświatowych.  

b) Należy zapisać się do Biegu Niepodległości w Kategorii: 

Bieg Starszaka – (rocznik 2015 – 2013), 

Bieg Młodzika – (rocznik 2012 – 2009) lub 

Bieg Juniora – (rocznik 2008 – 2006) 

c) w miejscu „Klub” przy swoich danych uczeń musi wpisać nazwę szkoły, którą reprezentuje  

i dokończyć poprawnie rejestrację. Tylko na tej podstawie będzie można policzyć 

frekwencję.  

d) Po ukończonym Biegu na podstawie listy wyników i wpisanej przez uczniów nazwie szkoły, 

zliczona będzie frekwencja wszystkich, którzy ukończyli Bieg. 

e) Frekwencja będzie liczona na podstawie uczniów, którzy ukończyli zawody i weryfikowana 

z gdyńskimi szkołami za pośrednictwem Wydziału Edukacji. 

f) Jeśli uczeń jest już zapisany to należy uzupełnić dane o nazwę szkoły. 
 

2. Konkurs dla Gdyńskich Pracowników Oświaty 

a) Uczestnikami konkursu są pracownicy publicznych i niepublicznych Gdyńskich Szkół 

Podstawowych i Ponadpodstawowych, którzy na dzień 24.10.2022 r. są pracownikami 

gdyńskich placówek oświatowych.  

b) Należy zapisać się do Biegu Niepodległości lub Marszu Niepodległości i w miejscu „Klub” 

przy swoich danych pracownik musi wpisać nazwę szkoły, którą reprezentuje. Tylko na tej 

podstawie będzie można zweryfikować pracownika. 



 

 

c) W dalszym etapie należy oznaczyć klasyfikacje Pracowników Gdyńskiej Oświaty  

i dokończyć rejestrację. 

d) Po ukończonym Biegu na podstawie listy wyników i wpisanej przez pracownika nazwie 

szkoły, zliczona będzie frekwencja wszystkich, którzy ukończyli Bieg i Marsz 

Niepodległości. 

e) Frekwencja będzie liczona na podstawie pracowników którzy ukończyli zawody w stosunku 

do wszystkich pracowników pracujących w szkole, weryfikowana z gdyńskimi szkołami za 

pośrednictwem Wydziału Edukacji.  

f) Dodatkowo z uczestników którzy oznaczyli klasyfikację Gdyńskich Pracowników Oświaty, 

będzie wyłoniona najlepsza 3 i zostaną nagrodzeni pucharami podczas dekoracji po Biegu 

Głównym. 

g) Jeśli pracownik jest już zapisany do Biegu lub Marszu to należy uzupełnić dane o nazwę 

szkoły. 
 

V. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi do 18.11.2022. Wręczenie nagród po tym terminie. 

 

VI.   Nagrody: 

1. Konkurs dla Gdyńskich Pracowników Oświaty 

I miejsce nagroda finansowa na sprzęt sportowy o wartości 1800 zł 

II miejsce nagroda finansowa na sprzęt sportowy o wartości 1300 zł 

III miejsce nagroda finansowa na sprzęt sportowy o wartości 900 zł 

IV miejsce nagroda finansowa na sprzęt sportowy o wartości 500 zł 

V miejsce nagroda finansowa na sprzęt sportowy o wartości 500 zł 



 

 

 

Nagrody w formie finansowej przekazane zostaną z Budżetu Wydziału Edukacji Urzędu 
Miasta Gdyni. 

 

2. Konkurs uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w Gdyni   

I miejsce sprzęt sportowy o wartości 1800 zł 

II miejsce sprzęt sportowy o wartości 1300 zł 

III miejsce sprzęt sportowy o wartości 900 zł 

IV miejsce sprzęt sportowy o wartości 500 zł 

V miejsce sprzęt sportowy o wartości 500 zł 

 

Nagrody w formie sprzętu sportowego przekazane zostaną z Gdyńskiego Centrum Sportu 
jednostki budżetowej Urzędu Miasta Gdynia. 

 

VII. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz do odwołania 
konkursu. O zmianach lub odwołaniu konkursu organizator poinformuje na stronie 
internetowej. 

 

VIII.  W przypadku pytań prosimy o kontakt: Damian Barambas, 785-174-722, lub mailowo: 
d.barambas@gdyniasport.pl  
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