
Mikołajkowy Turniej Szkół Gminy Mikołajki  
Mistrzostwa  

o Mikołajkowy Puchar Sielawowego Króla 
 

Niedziela,  8 grudnia 2019 r. godz.10:30 
 

miejsce: plac przy Centrum Kultury „Kłobuk”, ul. Kolejowa 6. 
 
 

1. Organizatorzy turnieju: 
Gmina Mikołajki, ul Kolejowa 7 
Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach, ul. Kolejowa 6 
 
2. Cele turnieju: 

● Promocja zdrowej rywalizacji opartej na zasadach fair play i szacunku do           
rówieśników. 
● Rywalizacja sportowa oraz wyłonienie najlepszych drużyn spośród szkół Gminy         
Mikołajki. 
● Popularyzacja tradycji świątecznych integrujących lokalną społeczność. 
● Promocja lokalnej kultury i symboli Miasta Mikołajki jak i Świąt Bożego Narodzenia. 

3. Termin i miejsce turnieju: 
8 grudnia  2019 r. (niedziela) godz. 10:30. 
plac przy Centrum Kultury „Kłobuk”, ul. Kolejowa 6. 
4. System rozgrywek: 
a) Rywalizacja drużyn reprezentujących szkoły z terenu Gminy Mikołajki w 10 osobowych składach 
złożonych z uczniów klas VII i VIII. 
b) Drużyny zdobywają punkty w 5 konkurencjach sprawnościowych: 

- I. miejsce: 5 pkt. 
- II. miejsce:4 pkt. 
- III. Miejsce: 3 pkt. 
- IV miejsce: 2  pkt. 

              - V miejsce 1 pkt 
-VI miejsce - pkt 
c) Premiowane są jedynie 3 pierwsze miejsca, pozostałe drużyny zdobywają wyróżnienia. 

d) Kolejność miejsc drużyn ustala się według następujących kryteriów: 
1. Suma punktów zdobytych przez członków drużyny; 
2. Wynik bezpośredniej rywalizacji między danymi drużynami. 

e) W przypadku remisu w ogólnej sumie punktów przewiduje się konkurencje dodatkowe. 
 
5. Warunki uczestnictwa: 

● Prawo startu w turnieju mają drużyny reprezentujące szkoły położone na terenie Gminy 
Mikołajki. 

● Szkoły delegują jedną drużyny składające się z 10 uczestników z klas VII i VIII (plus 
maksymalnie jeden zawodnik rezerwowy) w następującym podziale wynikającym z ilości 
uczniów i oddziałów: 



a) Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Olszewie – 1 drużyna; 
b) Szkoła Podstawowa w Woźnicach – 1 drużyna; 
c) Szkoła Podstawowa w Baranowie – 1 drużyna; 
d) Szkoła Podstawowa w Mikołajkach – 2 drużyny po jednej z klas VII i VIII; 
e) Szkoła Podstawowa STO w Mikołajkach – 1 drużyna. 

● W skład drużyny mogą wchodzić wyłącznie aktualni uczniowie danej szkoły.  
 
6. Zgłoszenia: 
a) do 29 listopada 2019 r. na adres mailowy: klobuk@mikolajki.pl. 
Po przesłaniu zgłoszenia, w ciągu 24h zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji. 
b) Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko oraz numer telefonu do osoby zgłaszającej 
szkołę (dyrektor, nauczyciel, opiekun);  
 
7.Klasyfikacje i nagrody: 
a) Puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech drużyn. 
b) Wyróżnienia dla pozostałych drużyn. 
 
8. Informacje dodatkowe: 
a) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 
b) Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na             
wykorzystywanie wizerunku oraz nagrań z udziałem uczestników do celów informacyjnych oraz           
promujących działania organizatora. 
 
Uwaga: Opiekę nad niepełnoletnimi zawodnikami sprawują ich opiekunowie. 
 


