
 

 

 
 

  

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  

 

REGULAMIN 
Mini Paraolimpiady  

 

§ 1 

 

Informacje wstępne 

 
1. Organizatorem Mini Paraolimpiady, zwanej dalej Paraolimpiadą jest Lokalna Grupa Działania Ziemia 

Lubawska z siedzibą w Wielkich Bałówkach 14, zwana dalej Organizatorem. 

2. Projekt dofinansowany został w ramach programu „Decydujesz, pomagamy”. 

 

§ 2 

 

Cele Mini Paraolimpiady 
 

1. Propagowanie różnych form aktywności ruchowej. 

2. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej osób 

niepełnosprawnych. 

3. Integracja osób niepełnosprawnych. 

4. Stworzenie osobom niepełnosprawnym warunków do współpracy i zdrowej rywalizacji sportowej. 

 

§ 3 

Termin oraz miejsce Mini Paraolimpiady 

 
1. Termin: 23.08.2019 r. w godzinach  9:30 – 13:00. 

2. Miejsce: Zespół Szkół w Lubawie, ul. Gdańska 25 14-260 Lubawa 

§ 4 

 

Przepisy dotyczące uczestnictwa 
 

1. Uczestnikami Paraolimpiady są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. 

2. Przyjmowane będą zarówno zgłoszenia indywidualne, jak i grupowe (dot. członków organizacji, 

Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz innych zrzeszeń działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych). 

3. Uczestnicy powinni posiadać strój sportowy oraz obuwie sportowe. 

4.  Każdy uczestnik pojawia się na miejscu Paraolimpiady w obecności opiekuna (zarówno 

indywidualnego jak i grupowego). 

5.  Opiekunowie pozostają na miejscu realizacji projektu do czasu jego zakończenia. 
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§ 5 

 

Konkurencje sportowe 
 

1. Rzut woreczkiem do celu. 
 Konkurencja polega na ustawieniu się Uczestnika w wyznaczonym przez organizatora miejscu  

i próbie wycelowania woreczkiem do ustawionego w odległości 5 metrów pojemnika o wymiarach 

około 30x30 cm. Uczestnik ma do wykorzystania 3 próby. Za tę konkurencję można otrzymać 

maksymalnie 3 punkty. 

 

2. Strzały piłką do bramki. 
Konkurencja polega na ustawieniu się uczestnika 7 metrów przed bramką, w wyznaczonym przez 

organizatora miejscu i próbie wstrzelenia/wrzucenia piłki do bramki. Uczestnik ma do 

wykorzystania 3 próby i za tę konkurencję może otrzymać maksymalnie 3 punkty. 

 

3. Rzuty do kosza. 
 Konkurencja polega na ustawieniu się uczestnika 3 metry przed zawieszonym na wysokości około 

2 metrów koszem i próbie wycelowania do niego piłką. Uczestnik ma do wykorzystania 3 próby. 

Za tę konkurencję można otrzymać maksymalnie 3 punkty. 

 

4. Toczenie piłki slalomem.  
Konkurencja polega na pokonaniu toru przeszkód stworzonego z 5 pachołków, rozstawionych  od 

siebie w odległości 1 metra. Uczestnik musi pokonać tor bez potrącenia pachołków. Za każde ich 

potrącenie odejmowany jest 1 punkt. Za tę konkurencję do zdobycia jest maksymalnie 5 punktów.  

 

5. Podbijanie piłeczki na rakietce do tenisa stołowego. 
Konkurencja polega na ustawieniu się Uczestnika w wyznaczonym przez organizatora miejscu i 

wykonaniu czynności, jaką jest podbijanie piłeczki do tenisa stołowego na rakietce przez 30 

sekund. Konkurencja punktowana jest następująco.  

- 1 punkt za ilość od 1 do 10 odbić, 

- 2 punkty za ilość od 11 do 20 odbić, 

- 3 punkty za 21 i więcej odbić. 

§ 6 
 

Komisja Sędziowska i sposób oceny 

 
1. Organizator powołuje Komisję Sędziowską Paraolimpiady (zwaną dalej Komisją). 

2. Wszyscy Uczestnicy Paraolimpiady podlegać będą ocenie Komisji. 

3. Komisja dokonuje oceny po zakończeniu trwania Paraolimpiady we wszystkich kategoriach. 

 

Zadaniem Komisji jest: 

 

 Ocena uczestników w trakcie wykonywania konkurencji sportowych, 

 Pilnowanie przestrzegania przepisów poszczególnych konkurencji, 



 

 

 
 

  

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  

 

 Przyznanie odpowiednich ilości punktów uczestnikom oraz wyłonienie zwycięzców. 

 

§ 7 
 

Nagrody  

 
1. Laureatami Paraolimpiady zostaną osoby, które uzyskają największą liczbę punktów. 

2. Nagrody zostaną przyznane dla 3 najlepszych uczestników w kategoriach wiekowych. 

3. Kategorie zostaną ustalone i podane do wiadomości po zakończeniu naboru kart zgłoszeniowych. 

4. Przyznane zostanie również 1 wyróżnienie w każdej kategorii wiekowej. 

5. Organizator Paraolimpiady zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, wizerunku 

   Uczestników i informacji o laureatach Paraolimpiady oraz umieszczania tych informacji  

    w  Internecie. 

5. Informacja o rozstrzygnięciu Paraolimpiady zostanie podana w dniu jego realizacji. 

6. Wszyscy uczestnicy Paraolimpiady otrzymają pamiątkowy medal uczestnictwa oraz gadżety. 

 

§ 8 
 

Inne postanowienia organizacyjne 
 

1. Uczestnicy przyjeżdżają na miejsce realizacji na koszt własny. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione oraz zgubione. 

3. Obowiązek zapoznania uczestników zawodów z warunkami uczestnictwa spoczywa 

na opiekunie osoby/grupy. 

4. Organizator zapewnia opiekę medyczną. 

5. Organizator zapewnia poczęstunek. 

6. Uczestnicy zgłaszając chęć udziału w Mini Paraolimpiady akceptują warunki Regulaminu 

 i wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 

w zakresie niezbędnym do organizacji, rozliczenia i promocji Mini Paraolimpiady. 

 

§ 9 
 

Program Mini Paraolimpiady  
 

 09:30 – 10:00 Rejestracja zawodników. 

10:00 – 10:05 Uroczyste rozpoczęcie. 

10:10 – 12:30 Konkurencje sportowe. 

12:30 – 12:45 Posiłek regeneracyjny. 

12.45 – 13.00 Rozdanie nagród i pożegnanie uczestników. 

§ 10 
 

1. Regulamin i Karta Zgłoszeniowa na Mini Paraolimpiadę są dostępne na stronie 

www.lgdziemialubawska.pl. Ośrodki biorące udział w Mini Paraolimpiadzie zobowiązane są do 

przesłania Karty 

http://www.lgdziemialubawska.pl/
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Zgłoszeniowej do 12 sierpnia 2019 r. e-mailem: jcabaj@lgdziemialubawska.pl lub pocztą 

tradycyjną na adres: Wielkie Bałówki 14, 13-306 Kurzętnik. 
 

 

mailto:jcabaj@lgdziemialubawska.pl

