
REGULAMIN WYJAZDÓW NA ZAWODY SPORTOWE 

W ZESPOLE SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ 

 
ZASADY OGÓLNE 

 
1. Zawody sportowe są integralną formą działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły. 
2. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu zawodów sportowych współdziałają nauczyciele, 

rodzice i uczniowie. 
3. Każdy uczestnik przed startem w zawodach sportowych ma obowiązek zapoznać się  

z Regulaminem. 
4. Warunkiem uczestnictwa w zawodach sportowych jest dostarczenie przez ucznia pisemnej 

zgody rodzica lub prawnego opiekuna. 
5.  Na 3 dni przed wyjazdem na zawody sportowe uczestnik ma obowiązek dostarczenia zgody 

na uczestnictwo w zawodach sportowych (załącznik nr 1).  
6. Brak dostarczonej zgody w wyznaczonym terminie skutkuje odmową uczestnictwa                 

w zawodach sportowych. 
7. Opiekun, w przypadkach zagrażających życiu lub zdrowiu uczniów powierzonych jego 

opiece, podejmuje decyzje o udzieleniu specjalistycznej pomocy medycznej, m.in. poprzez 
hospitalizację lub zabieg, informując niezwłocznie o tym rodziców/opiekunów prawnych 
poszkodowanego ucznia. 

8. Miejscem zawiązania i rozwiązania wyjazdu na zawody sportowe jest szkoła. 
                           

KIEROWNIK I OPIEKUNOWIE WYJAZDU NA ZAWODY SPORTOWE 
  

1. Kierownikiem wyjazdu na zawody sportowe jest nauczyciel wychowania fizycznego lub inny 
nauczyciel wyznaczony przez dyrektora.. 

2. Funkcję opiekunów wyjazdu na zawody sportowe mogą pełnić tylko nauczyciele pracujący              
w szkole. 

3. Kierownik i opiekunowie znają zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zawodów 

sportowych i bezwzględnie ich przestrzegają. 
4. Kierownik i opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wyjazdu przyjęcie                

odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów – zawodników. 
 

UCZESTNIK ZAWODÓW SPORTOWYCH 
 

Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest: 
 

1. Dostarczyć niezbędne dokumenty w wyznaczonym terminie do nauczyciela wychowania 

fizycznego. W przypadku przekroczenia terminu wyznaczonego przez nauczyciela, uczeń 

automatycznie zostaje skreślony z listy uczestników zwodów sportowych. 

2. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny. 

3. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa. 

4.  Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna. 

5.  Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach                             

i   w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 

6.  Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać 

życiu i zdrowiu uczestników zawodów. 

7.  Dostosować się i przestrzegać regulaminów obowiązujących w miejscach odbywania się 

zawodów sportowych (hala sportowa, sala gimnastyczna, boisko szkolne, stadion, basen, 

itp.).Wszyscy uczestnicy zawodów stosują się do zaleceń kierownika i opiekunów. 

8.  Zgłaszać kierownikowi lub opiekunom wszelkie objawy złego samopoczucia. 

9. Za nieprzestrzeganie Regulaminu oraz nieodpowiednie zachowanie uczeń zostaje wykluczony  

z następnych zawodów.  

 
 
 
 



 
UDZIELENIE ZGODY NA WYJAZD NA ZAWODY SPORTOWE 

 

1. Zgody na wyjście bądź wyjazd na zawody sportowe udziela dyrektor lub upoważniona przez 
niego osoba.  

2. Na trzy dni przed planowanym wyjazdem na zawody sportowe kierownik przedstawia  
dyrektorowi szkoły lub upoważnionej przez niego osobie do zatwierdzenia wypełnioną listę 
zawodników (Załącznik nr 2) oraz kartę wyjazdu na zawody (Załącznik nr 3). W 
uzasadnionych przypadkach termin ten można skrócić do jednego dnia. 

3.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014r. 
zmieniającym rozporządzenie z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu 
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki - 
Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki lub 
imprezy. 

 

 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

1. Maksymalna liczba uczniów przypadających na jednego opiekuna wynosi:                            
15. 

2. Przed wyruszeniem na zawody sportowe należy pouczyć zawodników o zasadach 
bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku. 

3.  Opiekunowie powinni sprawdzić stan liczbowy zawodników przed wyruszeniem z każdego 
miejsca pobytu, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach sportowych wyrażają zgodę na publikację ich 

wizerunków w relacjach z przebiegu zawodów, zamieszczonych w mediach oraz na stronie 

internetowej Szkoły. 

2. Zgłoszenie udziału w zawodach sportowych jest równoznaczne z zapoznaniem się i 

akceptacją niniejszego Regulaminu. 

3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do ZS. 

4. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość 

regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania. 
 

 
Załączniki: 
1. Zgoda rodziców. 
2. Lista zawodników. 
3. Karta wyjazdu na zawody. 
 
 
 
 

 
.......................................................... 

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 
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