REGULAMIN

Konkursu Kibicuj FAIR PLAY
„Gliwicka szkoła najlepiej dopingująca futsalowców”
podczas meczów Piasta Gliwice w sezonie 2018/2019
(zwany dalej Konkursem)
1. Organizatorzy
Organizatorem Konkursu jest Gliwickie Towarzystwo Futsalu z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 36
Osoba kontaktowa: Ewa Hirsch, telefon 535070737, email marketing@piast.gliwice.pl
2. Patronat i uczestnictwo w Konkursie „Kibicuj Fair Play”
Patronem konkursu jest firma Aviva
3. Cele Konkursu
a. Promowanie od najmłodszych lat aktywnego stylu życia (postaw prozdrowotnych).
b. Zachęcanie do udziału w imprezach sportowych.
c. Nauka zasad fair-play i kulturalnego kibicowania sportowcom.
d. Kształtowanie wśród uczniów umiejętności twórczego myślenia, kreatywności i pracy w zespole.
4. Zasady Konkursu
a. Konkurs jest skierowany do dzieci ze szkół podstawowych (klasy 4-8).
b. Do zadań placówek należeć będzie w stworzenie niezwykłej atmosfery kibicowania drużynie Piasta
Gliwice podczas meczów Ekstraklasy Futsalu rozgrywanych w hali „Arena Gliwice” w dniach 16.09, 6.10,
3.11, 17.11, 24.11, 8.12, 19.01, 2.02, 9.02, 23.02, 16.03
Informacja o ewentualnych zmianach dat rozgrywania meczów w korespondencji mailowej z
osobami wyznaczonymi w Szkołach do kontaktu w sprawie konkursu.
c. Sugerowane sposoby kibicowania:
- własnoręcznie przygotowane banery z hasłami dopingującymi piłkarzy (wielkość dowolna);
- ciekawe stroje kibica;
- piosenki, hasła, rymowanki własnego autorstwa wygłaszane/śpiewane podczas trwania meczu;
- oklaskiwanie piłkarzy;
- rysunki;
- inne, w zależności od kreatywności uczniów i ich opiekunów
d. Każda placówka wyznacza nauczyciela lub inną osobę odpowiedzialną za nadzorowanie prac młodzieży
szkolnej nad materiałami do kibicowania i kontroli kibicowania w dniu imprezy, oraz do kontaktu z osobą
odpowiedzialną za Konkurs z ramienia Klubu.
e. Grupa dzieci z każdej placówki nie może być mniejsza niż 5 osób i większa niż 30 osób. Dla grupy do 15
uczniów wymagany jest jeden opiekun. Dla grupy od 16 do 30 dzieci wymagani są dwaj opiekunowie.
5. Przebieg Konkursu
a. Do 10 września 2018 zbierane będą zgłoszenia placówek zainteresowanych udziałem w Konkursie z
obszaru Gliwic. Zgłoszenia należy dokonać poprzez uzupełnienie formularza i przesłanie go na adres
marketing@piast.gliwice.pl
b.Trzy dni przed każdym meczem opiekunowie wyznaczeni do kontaktu zobowiązani są do podania na
adres mailowy marketing@piast.gliwice.pl liczby uczniów z danej Szkoły, którzy przyjdą na mecz.
Opiekunowie są zobowiązani do zbiórki opłaty za bilety w cenie 1 złotego od każdego ucznia
deklarującego przybycie na spotkanie.
c. Do dwóch dni przed każdym meczem opiekunowie zostaną poinformowani drogą elektroniczną o
miejscu zbiórki w dniu meczu, sposobie odbioru wejściówek i wyznaczonym miejscu kibicowania.

d. Podczas trwania meczu organizatorzy imprezy sportowej będą dokumentować w postaci fotograficznej
sposoby kibicowania reprezentantów szkoły, a także dokonywać oceny na podstawie Karty Oceny
(załącznik).
e. Do 3 dni po meczu organizator w korespondencji mailowej do Dyrektorów Szkól poda wyniki punktacji
za dany mecz.
f. Ogłoszenie wyników końcowych i wręczenie nagród zwycięskim szkołom nastąpi po zakończeniu
ostatniego meczu sezonu.
6. Nagrody
a. Dyplomy dla wszystkich szkół wystawiających reprezentacje uczniów (kibiców).
b. I nagroda 1500 zł w sprzęcie sportowym
c. Nagrody - wyróżnienia indywidualne dla uczniów
d. Nagroda - wyróżnienie dla opiekuna sprawującego opiekę nad zwycięskim zespołem uczniów

