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SPARTAKIADY SENIORÓW - AKTYWNI W KAŻDYM WIEKU

I. Organizatorzy i partnerzy
Stowarzyszenie „Odnaleźć Siebie" w Darłowie
Gmina Darłowo
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie
Dzienny Dom „Senior +" w Wiekowie
Sołtys i Rada Sołecka miejscowości Bukowo Morskie
Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowie Morskim
Klub Seniora z Bukowa Morskiego

II. Cel spartakiady
Celem głównym projektu jest budowanie tożsamości i spójności społeczeństwa gminy 
wiejskiej Darłowo poprzez integrację oraz współpracę seniorów i osób niepełnosprawnych 
w środowisku.
Wśród celów szczegółowych zakłada się m.in.: uwrażliwienie społeczności gminy wiejskiej 
Darłowo na potrzebę integracji z osobami niepełnosprawnymi i starszymi, wspieranie 
i promowanie wolontariatu, upowszechnianie aktywnych postaw obywatelskich, kultury 
fizycznej i aktywności ruchowej.

III. Termin i miejsce
Spartakiada odbędzie się w dniu 27.07.2018r. (piątek) na boisku sportowym w miejscowości 
Bukowo Morskie.

IV. Zasady uczestnictwa
Warunkiem udziału jest zgłoszenie drużyny 6-osobowej (wiek powyżej 55 roku życia) 
z terenu gminy wiejskiej Darłowo.
Uczestników obowiązuje strój sportowy (odzież niekrępująca ruchów, wygodne obuwie). 
Każda osoba z drużyny weźmie udział w jednej z 6-konkurencji. Liczba punktów 
z poszczególnych konkurencji sumuje się. Wygrywa drużyna, która uzyska najwięcej 
punktów.

V. Konkurencie sprawnościowe
Rzut ringiem do celu.
Bieg z jajkiem na łyżce.
Strzał piłką nożną do bramki.
Skoki w workach.
Wiązanie krawata.
Bieg slalomem między pachołkami.
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VI. Nagrody
Drużyny, które zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, 
natomiast pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział wraz z nagrodami rzeczowymi.

VII. Zgłoszenia uczestników
Drużyny 6-osobowe zgłaszają swój udział na formularzu karty zgłoszenia, stanowiącym 
załącznik do niniejszego regulaminu, do dnia 18.07.2018r., w siedzibie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Darłowie, ul. Tynieckiego 2 lub na stronie internetowej 
http://gops.gminadarlowo.pl/.
Osoby biorące udział w spartakiadzie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
oraz wykorzystanie wizerunku do celów realizacji i promocji projektu pn. „SPARTAKIADA 
SENIORÓW-AKTYWNI W KAŻDYM WIEKU" dofinansowanego ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu 
Marszałkowskiego - SPOŁECZNIK 2018.
Osoba do kontaktu: Agnieszka Jasiewicz, tel. 94 3141650 lub 602-751-350.

VIII. Program spartakiady
10.00-10.30 przyjazd i rejestracja drużyn
10.30-11.00 uroczyste powitanie oraz otwarcie spartakiady
11.00-14.00 konkurencje sportowe
14.00-14.45 poczęstunek
14.45-15.15 wręczenie nagród i dyplomów
15.15 zakończenie spartakiady

IX. Postanowienia końcowe
Organizator zapewnia dowóz uczestników na spartakiadę.
Uczestników imprezy obowiązują zasady FAIR PLAY.
Konkurencje sportowe zostaną rozegrane bez względu na pogodę.
Organizator zapewnia poczęstunek oraz napoje.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia 
lub skradzione podczas imprezy oraz wypadki mające miejsce w trakcie trwania konkurencji.
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