
Regulamin Konkursu Sportowego  Aktywność fizyczna  

 

1.  ORGANIZATOR: Wójt Gminy Lubiewo – Pani Joanna Jastak  

 

2. CELE KONKURSU: 

• zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej, 

• propagowanie zdrowego stylu życia, 

• kreowanie postaw prozdrowotnych poprzez kształtowanie nawyków aktywności ruchowej, 

• kształtowanie wybranych cech motorycznych, 

• rozwijanie umiejętności pozytywnej i motywującej rywalizacji. 

 

3. ADRESACI KONKURSU: 

• Dzieci i młodzież z terenu Gminy Lubiewo w wieku od 1 do 18 lat       

 

4. ZASADY: 

• Przedmiotem konkursu jest stworzenie krótkiego, amatorskiego filmu prezentującego 

aktywność fizyczną   

• Film może być przygotowany w jednym z wybranych  formatów  *.AVI, *.MP4, *.WMV, 

*.HEVC. Film powinien być przesłany pod wskazany adres e-mail: ug.ciepluch@gmail.com   

w wyznaczonym terminie od 22.05.2020 r. do 31.05.2020r. 

• Czas trwania filmu powinien mieścić się w przedziale od 2-3minut w tym pierwsza minuta 

przeznaczona na rozgrzewkę.  

• Filmy zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą dopuszczone do konkursu. 

• Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Lubiewo. 

 

5. NAGRODY: 

• Nagrody rzeczowe dla 12 uczestników, którzy uzyskają  największą ilość punktów przyznaną 

przez komisją konkursową, 

• Promocyjne upominki dla każdego uczestnika  konkursu.  

 

6. POZOSTAŁE INFORMACJE: 

• Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. 

• Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie, publikowanie danych osobowych (zgodnie  z art. 13 

Rozporządzenia 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 z ustawą z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.poz.1781)  przez Organizatora na potrzeby 

Konkursu oraz publikacji jego wyników. 

• Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela  Paulina Ciepluch, tel. 517 049 645  

 

Wierzymy, że napewno macie wiele ciekawych pomysłów, jak aktywnie i na sportowo spędzać 

czas, bez regularnych lekcji w -f, w domu, na dworze, pod opieką rodzica 

 – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Należy pamiętać, że każda aktywność fizyczna zwiększa odporność organizmu na zachorowania. 

mailto:ug.ciepluch@gmail.com

