
Regulamin  

Aktywna zima w Mickiewiczu 

1. Cel wydarzenia: 

 

• Propagowanie zdrowego trybu życia; 

• Przeciwdziałanie otyłości; 

• Promowanie idei sportu dostępnego dla wszystkich; 

• Stworzenie osobom sprawnym i z niepełnosprawnością równych 
szans uczestnictwa w zawodach sportowych; 

• Mobilizacja i podtrzymanie aktywności fizycznej podnoszącej 
odporność w czasie pandemii COVID19; 

• Zapoznanie uczniów z aplikacjami i innymi narzędziami IT 
wykorzystywanych w sporcie i rekreacji. 

 
2. Organizator: 

 

• Organizatorem „Aktywnej zimy w Mickiewiczu” jest III Liceum 
Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie. 

 
3. Uczestnictwo 

 

• Prawo uczestnictwa mają wszyscy uczniowie III Liceum 
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie. Osoby 
niepełnoletnie startują wyłącznie za zgodą i wiedzą opiekunów. 

 
4. Termin 

• Wydarzenie odbędzie się w dniach 1.02.2021 r. – 28.02.2021 r. 
 

5. Zasady 
 

• Uczniowie w ramach Aktywnej zimy w Mickiewiczu zbierają punkty, za 
poszczególne formy aktywności fizycznej. Każdy z uczestników raz 
dziennie może wybrać jedną z trzech form ruchu: spacer, bieg lub 
jazda na rowerze. Po zakończonej aktywności uczniowie wysyłają do 
koordynatora wydarzenia zdjęcie sprzętu (lub aplikacji) na którym 
dokonali pomiaru czasu oraz dystansu. 
f.polak@mickiewicz.belchatow.pl lub za pomocą dziennika – Filip 
Polak 

• Uczniowie z największą ilością punktów zostaną nagrodzeni 
dyplomami oraz wyróżnieni ocenami z wychowania fizycznego. 

Zasady przyznawania punktów: 

• Spacer - 10 pkt/15 min 

• Bieg  - 15 pkt/15 min 

• Jazda na rowerze - 15 pkt/15 min 

 

mailto:f.polak@mickiewicz.belchatow.pl


Aplikacje do pomiarów - https://sbiegacza.pl/2019/08/26/aplikacje-do-
biegania-6-najlepszych-aplikacji-dla-biegaczy/ 
 
 

6. Postanowienia końcowe: 
 

• Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku 
zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub 
prawnych opiekunów). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
zdarzenia wynikłe w związku z realizacją aktywności przez uczestnika; 

• Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w 
Regulaminie 

• W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator 
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Zgoda dla uczniów pełnoletnich 

 

 

Oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w zawodach 
sportowych organizowanych przez III Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie pod 
nazwą Aktywna zima w Mickiewiczu. Jednocześnie oświadczam, że startuję w nich 
dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Oświadczam, że zapoznałam/em się z 
treścią regulaminu zawodów i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte. 

 

 

 

 

 ……………………… 

 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Zgoda dla uczniów niepełnoletnich 

 

 

Oświadczam, że obecny stan zdrowia mojego dziecka pozwala na wzięcie udziału w 
zawodach sportowych organizowanych przez III Liceum Ogólnokształcące w 
Bełchatowie pod nazwą Aktywna zima w Mickiewiczu. Oświadczam, że 
zapoznałam/em się z treścią regulaminu zawodów i w pełni akceptuję zapisy w nim 
zawarte. 

 

 

 

……………………… 

 

 


