
Regulamin I Pilskiej Spartakiady Seniorów 
Hala Sportowa 

Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile 
ul. Podchorążych 10 

 
 

I. Cel: 
Popularyzacja i upowszechnianie aktywności ruchowej wśród osób 60+, promocja aktywnego i 
zdrowego trybu życia, integracja środowisk senioralnych. 
 
II. Organizatorzy: 
Organizatorzy: 

1. Stowarzyszenie „Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile”, z siedzibą przy 
ul. Bydgoskiej 23. 

2. Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, z siedzibą przy ul. 
Podchorążych 10. 

 
III. Termin i miejsce Spartakiady:  

1. 23 września 2022 r. (piątek), godz. 10:30 - 13:30. 
2. Hala Sportowa Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, 

ul. Podchorążych 10. 
 
IV. Uczestnictwo:  

1. W Spartakiadzie mogą wziąć udział osoby, które w bieżącym roku kalendarzowym ukończyły 
lub ukończą 60 lat. Wiek uczestników będzie weryfikowany w sekretariacie Spartakiady w 
dniu wydarzenia na podstawie dokumentu tożsamości i informacji podanych przez 
uczestnika na formularzu zgłoszeniowym podczas rejestracji.  

2. Każdy z uczestników musi złożyć podpis na liście osób wyrażających zgodę na udział 
w Spartakiadzie na własną odpowiedzialność oraz na formularzu zgłoszeniowym. 

3. Zgłoszenia, na podstawie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych, przyjmowane będą 
w siedzibie Nadnoteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 16 września 2022 r. Zeskanowane formularze zgłoszeniowe można 
przesłać na adres poczty elektronicznej: nadnoteckiutw@onet.pl  

4. Formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, dostępny jest 
na stronie internetowej Nadnoteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile 
http://www.nadnoteckiutw.pila.pl/spartakiada (w zakładce Spartakiada) oraz w siedzibie 
Nadnoteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile. 

5. Zgłoszeń dokonuje lider zespołu, składającego się z 5 osób oraz ewentualnej 1 osoby 
rezerwowej – bez względu na płeć. 

6. Udział w Spartakiadzie jest bezpłatny.  
7. Każdy zgłoszony zespół bierze udział we wszystkich konkurencjach zaplanowanych przez 

organizatorów. Jedna organizacja może zgłosić więcej niż 1 zespół. 
8. Uczestnicy zobowiązani są przybyć na miejsce organizacji Spartakiady najpóźniej o godz. 

10.30 (rejestracja odbywać się będzie od godz. 10.15).  
 
V. Konkurencje (liczba konkurencji będzie zależała od ilości zgłoszonych drużyn): 

 Rzut do kosza 

 Tor przeszkód 

 Rzuty karne 

 Rzuty woreczkiem do koła 

 Rzut beretem  

 Podbijanie piłeczki  

 Zabawa z krzesłem 

 Boccia  

 Bieg po kopercie 

 Slalom hokejowy 

 Dart  

 Zabawa z samolotami 
 
 
 

mailto:nadnoteckiutw@onet.pl
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VI. Program Spartakiady: 

 godz. 10:30 potwierdzenie uczestnictwa w Spartakiadzie (tworzenie protokołów) 

 godz. 10:50 rozgrzewka 

 godz. 11:00 uroczyste otwarcie Spartakiady 

 godz. 11:10 sportowa rywalizacja 

 godz. 13:00 zakończenie Spartakiady, wręczenie nagród i dyplomów  
 
VII. System rywalizacji: 

1. Każdy zespół za ukończenie każdej konkurencji otrzyma punktowy rezultat. 
2. Konkurencję wygrywa zespół, który ukończył ją z najlepszym rezultatem. 
3. Liczba przyznanych punktów za poszczególne konkurencje liczona będzie według systemu 

n+1. 
4. Spartakiadę wygrywa zespół, który zdobędzie największą liczbę punktów. 
5. W przypadku równej liczby zgromadzonych punktów o kolejności decyduje wiek zespołu 

(wyższe miejsce zajmuje starszy zespół). 
 
VIII. Nagrody: 

1. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i medale, potwierdzające ich udział 
w Spartakiadzie i drobne upominki. 

2. Uczestnicy, których zespoły zajmą I-III miejsca w klasyfikacji generalnej otrzymają  
pamiątkowe puchary.  

3. Nagrody zostaną wręczone podczas zakończenia Spartakiady.  
 
IX. Ubiór i obuwie sportowe:  
Uczestnicy Spartakiady biorą udział w rozgrywkach w wygodnym stroju i obuwiu sportowym.  
 
X. Postanowienia końcowe:  

1. Uczestnicy Spartakiady oświadczają, że posiadają wiedzę na temat zagrożenia wirusem 
SARS-CoV-2, podczas przebywania w obiekcie sportowym, w którym odbywać się będzie 
wydarzenie. W celu zminimalizowania w/w zagrożenia zawodnicy zobowiązują stosować się 
do wytycznych podanych przez Organizatora. 

2. Organizator w sytuacji wprowadzenia ustawowych obostrzeń czy zakazów z związku ze 
stanem epidemii SARS-CoV-2 może odwołać Spartakiadę w każdym czasie, co nie rodzi po 
stronie uczestników żadnych roszczeń odszkodowawczych. 

3. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Spartakiadzie wiąże się z wysiłkiem 
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość 
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o 
charakterze majątkowym. 

4. Opis gier i zabaw zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu. 
5. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas Spartakiady.  
6. Organizator zapewnia wodę dla uczestników Spartakiady.  
7. Informacje promujące i podsumowujące Spartakiadę dostępne będą na stronach 

internetowych Organizatorów i Sponsorów. 
8. Przystąpienie uczestników do udziału w Spartakiadzie jest jednoznaczne z akceptacją 

Regulaminu.  
9. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decydujący głos ma Organizator Spartakiady. 
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Załącznik nr 1. 

 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

I PILSKA SPARTAKIADA SENIORÓW 
 

 
Imię i nazwisko 
 

 
 

 
Rok urodzenia 
 

 
 

 
Numer telefonu* 
 

 
 

 
Adres email* 

 

 
 

 
Nazwa zespołu 
 

 
 

 
Lider zespołu 
 

 
 

 
Oświadczenie 
 

 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję Regulamin Spartakiady. 
 
TAK / NIE** 
 

 
Przetwarzanie 
danych osobowych 
 

WYRAŻAM ZGODĘ / NIE WYRAŻAM ZGODY** 

na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku 
(utrwalonego na fotografiach, filmach, w przekazach telewizyjnych, 
internetowych, gazetach, magazynach) oraz na nieodpłatną, wielokrotną 
publikację mojego wizerunku i jego wykorzystanie w materiałach 
promocyjno-reklamowych wydawanych przez Organizatorów i Sponsorów, 
włącznie z jego publikacją w sieci Internet, na stronach serwisów 
społecznościowych, np. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. 
 
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z poniższą klauzulą 
informacyjną: 
 
TAK / NIE** 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) informujemy, że: 
 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadnotecki 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile, ul. Bydgoska 23, 64-920 Piła. 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można 
się skontaktować poprzez e-mail: nadnoteckiutw@onet.pl. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji 

                                                           
*
 W celu informowania o ewentualnych zmianach w Spartakiadzie, np. jej odwołaniu. 

**
 Niewłaściwe skreślić. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
I PILSKA SPARTAKIADA SENIORÓW 

 

Pani/Pana na Spartakiadę, wydarzenie organizowane przez Nadnotecki 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile. 

 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 13 ust. 1 i 
ust. 2 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). 

 Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane podczas realizacji 
wydarzenia - Spartakiady, w której zgłosił/a Pan/i wolę udziału lub do 
momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 

 W zakresie Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do 
żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. 

 Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym w celu 
rejestracji na wydarzenia – Spartakiadę, organizowane przez 
Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile, ul. Bydgoska 23, 64-
920 Piła. W przypadku niepodania danych przeprowadzenie rejestracji 
nie jest możliwe. 

 Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 
 
 

   
Miejscowość, data  Czytelny podpis 
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Załącznik nr 2. 

 
OPIS GIER I ZABAW 

I PILSKA SPARTAKIADA SENIORÓW 
 
Rzut do kosza 
Rzuty piłką koszykową wykonywane są z miejsca linii wyznaczonej. Należy wykonać w czasie 1 
minuty możliwie największą liczbę celnych rzutów. Wygrywa zespół, który uzyska największą liczbę 
celnych rzutów. 
 
Tor przeszkód 
Każdy uczestnik stara się pokonać jak najszybciej tor przeszkód. 

 pokonanie płotka (pod) na wysokości 107 cm 

 przejście przez szarfę dowolnym sposobem 

 slalom między 3 tyczkami. 
Powrót te same przeszkody (tą samą drogą). 
Długość toru wynosi 12 m. 
Wygrywa zespół, którego uczestnicy pokonają w najkrótszym czasie tor przeszkód. 
 
Rzuty karne 
Każdy uczestnik drużyny wykonuje 5 strzałów do pustej bramki hokejowej z odległości 6 m. 
Zwycięża zespół, który strzeli więcej bramek. 
 
Rzuty woreczkiem do koła 
Każdy uczestnik drużyny wykonuje po 2 rzuty woreczkiem do kół oddalonych o 2, 3 i 4 m. 
Koło: 2 m - 1 pkt, 3 m - 2 pkt, 4 m - 3 pkt. 
Wygrywa zespół, który zdobędzie więcej punktów. Woreczek musi pozostać w kole, aby rzut był 
punktowany. 
 
Rzut beretem  
Każdy uczestnik stara się rzucić beretem do wyznaczonego celu oddalonego na odległość 4-5 m. 
Wygrywa zespół, którego uczestnicy trafią najwięcej do celu. 
 
Podbijanie piłeczki  
Każdy uczestnik musi jak najdłużej podbijać piłeczkę pingpongową. Jednak nie może wyjść poza 
określony obszar. Czas mierzony stoperem. Wygrywa zespół, którego uczestnicy najdłużej podbijali 
piłeczkę pingpongową. 
 
Zabawa z krzesłem 
Pozycja wyjściowa - głęboki siad na krześle, plecy oparte, ramiona złożone na barkach. 
Na komendę sędziego należy wstać z krzesła do postawy stojącej (nogi proste w stawach 
kolanowych) i ponownie usiąść na krzesło. Każdemu zawodnikowi zespołu liczona będzie ilość 
powtórzeń wykonana w czasie 30 sek. Konkurencję wygrywa zespół, który wykona największą liczbę 
powtórzeń.  
 
Boccia  
Każdy zawodnik drużyny wyrzuca dwie niebieskie bile w kierunku swojej czerwonej bili ustawionej 
w odległości 8 m do linii rzutów. Wygrywa zespół, którego łączna odległość wszystkich wyrzuconych 
bil niebieskich, do bil czerwonych będzie najkrótsza. Każdy zawodnik ma prawo do dwóch prób. 
 
Bieg po kopercie 
Pachołki ustawione są w tzw. kopertę 3m x 5m. 
Każdy uczestnik drużyny musi obiec kopertę dwa razy. Liczy się łączny czas pokonania koperty przez 
wszystkich uczestników drużyny. Za każde przesunięcie pachołka drużyna otrzyma 2 sek. karne. 
 
Slalom hokejowy 
Każdy uczestnik wykonuje slalom prowadząc krążek z kijem hokejowym i wykonując strzał do 
bramki. Liczy się czas i dokładność wykonania zadania. 
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Wygrywa zespół, którego uczestnicy najlepiej wykonają zadanie. 
 
 
Dart 
Każdy uczestnik wykonuje 5 rzutów lotkami do tarczy oddalonej ok. 2,4 m. Główne zadanie polega 
na zbiciu punktów poprzez rzucanie lotkami do tarczy. Wygrywa zespół, którego uczestnicy zbiją 
najwięcej punktów. 
 
Zabawa z samolotami 
Każdy uczestnik robi samolot z kartki A4 i stara się nim, jak najdalej rzucić. Wygrywa zespół, 
którego uczestnicy rzucili samolotami najdalej.  
 
 


