
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. CELE  SPARTAKIADY: 
 

1. Integracja środowiska oświatowego.  
2. Popularyzacja sportów wodnych. 
3. Promocja Powiatu Giżyckiego. 

 
II. ORGANIZATORZY: 

 
 Zarząd Oddziału ZNP w Giżycku, 
 Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych w Giżycku, 
 
Koordynatorzy projektu:  
 Janina Rusznicka - prezes oddziału ZNP w Giżycku  

 Ryszard Stankiewicz – nauczyciel w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska 
i Agrobiznesu w Giżycku 

 

III. TERMIN I MIEJSCE SPARTAKIADY: 
 

1. Termin -  piątek-niedziela  10-12.06.2016r. 
2. Miejsce – Jezioro Ryńskie, port Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych  

w Giżycku, Szkolne Schronisko Młodzieżowe , 11-520 Ryn, ul. Mazurska 19, tel. 
87 421 86 26 

 
IV. UCZESTNICTWO: 

 
1. W spartakiadzie mogą brać udział drużyny składające się z pracowników oświaty. 
2. Zespół może stanowić reprezentacje: szkoły, miasta, gminy, powiatu lub 

województwa. 
3. Drużyna powinna liczyć 5 osób /ewentualnie zawodnicy rezerwowi/. 
4. Skład zespołu w poszczególnych konkurencjach: 

 Regaty żeglarskie - 3 osoby  /sternik + 2 członków załogi/, w tym 1 kobieta, 
 Wyścigi kajakowe - 2 osoby /para mieszana/, 
 Wyścigi  szalup żaglowo-wiosłowych DZ – 5 osób, /w tym minimum 2 

kobiety/. 
 

Prowadzący jacht musi posiadać patent minimum żeglarza jachtowego, który 
okazuje podczas odprawy sterników.  
 



V. PROGRAM IMPREZY: 
 

Piątek 10.06.2016 
 w godz. 17.00 – 18.00 przyjazd drużyn, zakwaterowanie 
 godz. 18.00 – 20.00 trening przed zawodami na dowolnym sprzęcie 

pływającym 
 godz. 20.00- 22.15 ognisko integracyjne 

/organizator zapewnia kiełbasę do samodzielnego upieczenia  
w ognisku/ 

  
 

Sobota 11.06.2016 
 godz. 8.30 - 9.30 śniadanie 
 godz. 10.00 - otwarcie spartakiady 
 godz. 11.00 -  start do wyścigów żeglarskich /eliminacyjnych/ 
 godz. 12.00 -  start do wyścigów kajakowych /tor przeszkód/ 
 godz. 14.00 - 15.00 - przerwa obiadowa 
 godz. 15.00 - start do kolejnych wyścigów żeglarskich i kajakowych 

/finałowych/ 
 godz. 19.00 - kolacja integracyjna: 

 prezentacja drużyn, 
 konkurs piosenki żeglarsko-turystycznej. 

 
 

Niedziela 12.06.2016 
 godz. 8.30 - 9.30 śniadanie 
 godz. 10.00 - wyścigi szalup żaglowo-wiosłowych DZ 
 godz. 11.00 - 12.00 - konkurs „niespodzianka” dla prezesów ogniw ZNP 
 godz. 12.30 - podsumowanie spartakiady  
 godz. 13.30 - obiad i zakończenie imprezy. 

 
Uwaga: Powyższy program może ulec zmianom z powodu warunków 
atmosferycznych. 
 
 
 
 
 



VI.  ORGANIZACJA IMPREZY: 
 

1. Regaty żeglarskie rozgrywane będą na łodziach klasy Omega losowanych przez 
zawodników na odprawie sterników, zgodnie ze sposobem rozgrywania regat. 

2. Wyścigi kajakowe rozegrane zostaną w parach mieszanych w formie kajakowego 
toru przeszkód. 

3. Wyścigi  szalup żaglowo-wiosłowych DZ  rozegrane zostaną w składzie 10-
osobowym przez losowe połączenie dwóch drużyn uczestniczących w imprezie. 

 
Opis trasy, linii startu i mety, szkic trasy oraz sygnałów startowych zostanie 
przekazany przez organizatora w formie instrukcji żeglugi/wyścigu na odprawie 
sterników/załóg.  
 
Uwaga: Organizator w zależności od warunków panujących na akwenie w trakcie 
rozgrywania regat/wyścigów może w każdej chwili zmienić ilość rozgrywanych 
wyścigów lub trasę. 
 

VII. ZGŁOSZENIA: 
 
1. Zgłoszenia załóg  - drogą mailową do 15.05.2016 r.  znp_gizycko@wp.pl 

na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.  
2. Finansowanie: 

 Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 150 PLN i obejmuje:  
 5 posiłków,  
 2 noclegi,  
 wynajem sprzętu, opłatę sędziów, zabezpieczenie ratownicze regat.  

 Opłata wpisowa w wysokości 50 PLN/osoba. 
3. Po potwierdzeniu przez organizatora zakwalifikowania drużyny: 

 koszty uczestnictwa   (150 PLN/osoba)  należy wpłacać na konto  
36 9343 0005 0013 0387 2000 0010 MBSW w Giżycku,   Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe, 11-520 Ryn, ul. Mazurska 19,   w terminie do 20.05.2016.  

 opłatę wpisową ( 50 PLN/ osoba) należy wpłacać na konto  
10 1020 4753 0000 0102 0026 8698 Zarząd Oddziału ZNP w  Giżycku,  
11-500 Giżycko, ul. Sikorskiego 3B w terminie do 20.05.2016. 

4. Ilość drużyn jest ograniczona. O przyjęciu drużyny do udziału w spartakiadzie  
decyduje kolejność zgłoszeń. 
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VIII.  NAGRODY: 
 

1. Drużyny punktowane będą za udział w poszczególnych konkurencjach  
i osiągnięte w nich lokaty. 

2. Zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach otrzymają medale i dyplomy. 
3. Zwycięzcy spartakiady – puchary i dyplomy. 
4. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe gadżety.  
 

IX. PRAWA DO WIZERUNKU: 
 

Zgłaszając się do spartakiady zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie 
swego wizerunku przez Organizatorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji 
w czasie trwania imprezy oraz we wszystkich materiałach dotyczących spartakiady. 
 

X. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: 
 
Wszyscy uczestnicy biorą udział w spartakiadzie na własną odpowiedzialność. 
Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia 
uczestników spartakiady od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę 
spowodowaną przez zawodnika wynikającą z udziału w imprezie. 
 

XI. KONTAKT: 
 

Zarząd Oddziału ZNP w Giżycku 
11-500 Giżycko 
ul. Sikorskiego 3 B 
tel. 87- 428 22 94 
znp_gizycko@wp.pl 
Prezes oddziału ZNP Janina Rusznicka / 603 861 826/ 
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