
26 maja – 1 czerwca 2016 r. jest Europejskim Tygodniem Sportu dla Wszystkich, w którym udział
mogą wziąć wszyscy chętni danej gminy. Głównym celem imprezy jest aktywizacja ruchowa jak
największej  liczby  osób,  którzy  nie  uprawiają  sportu,  nie  ćwiczą  codziennie  i  nie  prowadzą
aktywnego  fizycznego  trybu  życia.  W ramach  Tygodnia  Sportu  należy  zorganizować  różnego
rodzaje turnieje,  sportowo-rekreacyjne  lub  turystyczne  zajęcia  w których udział  wziąć  mogliby
wszyscy  chętni  mieszkańcy,  gdy  jednak  warunki  na  to  nie  pozwolą,  wystarczy  codziennie
zorganizować  na  przykład  gry  i  zabawy  rekreacyjne  na  świetlicach  wiejskich  lub  salach
gimnastycznych. Zgodnie z regulaminem imprezy warunkiem zaliczenia uczestnictwa jest każda
forma aktywności ruchowej trwająca co najmniej jedną godzinę.

Nie  będą  zaliczane  jako  impry  turniejowe:  imprzy  kulturalne  (zwiedzanie  muzeów,  wystawy,
koncerty, pokazy filmowe), lekcje WF, mecze ligowe i treningi sportowe, nabożeństwa religijne,
procesje, pielgrzymiki.

Uczestnikami  “turnieju”  są  osoby  startujące,  do  startujacych  nie  można  zaliczać  widzów-
kibiców.

Warunkiem uczestnictwa w Tygodniu Sportu jest:

1) złożenie w pokoju nr 8 Urzędu Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2016:
• zgłoszenia – załącznik nr 1
• kalendarza imprez – załącznik nr 2

2) zorganizowania conajmiej jednej 60- minutowej imprezy sportowej, 

3) złożenie w pokoju nr 8 Urzędu Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 czerwca
2016 r.:
◦ sprawozdania z odbytej imprezy sportowej – załącznik nr 3
◦ w przypadku przeprowadzenia Testów Coopera – załącznik nr 4
◦ listę uczestników – załącznik nr 5
◦ mile widziane zdjęcia 

       
Do udziału zapraszamy wszystkie stowarzyszenia, sołectwa i szkoły, które zorganizują we własnym
zakresie na swoim terenie w/w przedsięwzięcia sportowe dla mieszkańców. 

Kalendarz imprez zostanie przedstawiony do dnia 15 maja 2016 roku. 

Gminnym koordynatorem Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich jest Pan Paweł Grochala
(501-545-002), z którym należy uzgodnić terminy udostępnienia kompleksu sportowego "ORLIK"
w ramach Tygodnia Sportu do dnia 5 maja br.
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