
Regulamin  
„Mikołajkowa Olimpiada Przedszkolaków” 

 
I. Informacje ogólne: 

1. Termin – 18 grudnia 2022 w godzinach 12.00 – 14.00. Zbiórka zawodników minimum 20 minut 

przed zawodami. 

1. Miejsce – hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 130, na os. Oświecenia 30 w Krakowie. 

 

II. Organizatorzy 

1. „Mikołajkowa Olimpiada przedszkolaków” grudzień 2022 będzie wydarzeniem sportowym, które 

na celu ma promowanie sportu wśród dzieci w wieku przedszkolnym. 

2.Organizatorami zawodów są Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice, klub sportowy MKS Krakus Nowa 

Huta oraz UKS Marcina Gortata. 

3. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie, interpretacja przysługuje  MKS Krakus Nowa 

Huta. 

 

III. Uczestnicy 

1. Uczestnikami mogą być dzieci urodzone w latach 2016, 2017, 2018. 

2. Uczestnikami  Turnieju mogą być dzieci należące do placówek przedszkolnych znajdujących 

się na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice zaproszone przez organizatorów do udziału w 

zawodach oraz drużyna zawodników MKS Krakus Nowa Huta. 

3. Obowiązuje strój sportowy oraz sportowe obuwie zamienne. 

4. W trakcie trwania „Mikołajkowa Olimpiada przedszkolaków” opiekę nad dziećmi sprawują 

trenerzy MKS Krakus Nowa Huta. Do każdego przedszkola będzie przypisany jeden trener. 

5. Rodziców prosimy kulturalny doping oraz nie wchodzenie na boisko i pozostawaniu na 

trybunach (balkonie). 

6. Rywalizacja przedszkolaków zostanie rozegrana w następujących dyscyplinach: 

 

 WYŚCIGI RZĘDÓW 

W każdym wyścigu drużyny wystawiają taką samą liczbę uczestników (decyduje trener). Na 

sygnał startują pierwsi reprezentanci każdej drużyny. Wykonują zadane w danej rundzie 

zadanie sprawnościowe. Wracając do drużyny “przybijają piątkę” następnemu zawodnikowi 



swojej drużyny co uprawnia go do startu i wykonania zadania. Zawodnik, który już wykona 

raz daną konkurencję nie startuje w niej ponownie. Odbędzie się kilkanaście wyścigów w 

różnych konkurencjach. 

 

 PRZECIĄGANIE LINY 

Drużyny ustawione w rzędach naprzeciwko siebie. Wszyscy chwytają  linę . Na sygnał drużyny 

zaczynają się przeciągać, a wygrywa ta, której uda się przeciągnąć przeciwników za wyznaczoną 

linię. 

 

 TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 

Rywalizacja będzie toczyła się na dwóch boiskach jednocześnie utworzonych w poprzek na 

połówkach sali gimnastycznej na małe bramki. Drużyna na bosku będzie liczyła 4 zawodników. Gra 

odbywać się będzie na małe bramki bez bramkarzy (nikt nie dotyka piłki rękami). Pozostałe przepisy 

tożsame z przepisami gry w piłkę nożną.   

IV. Zgłoszenia  

1. Każde z przedszkoli proszone jest o utworzenie listy uczestników. Kompletną listę podopiecznych 

biorących udział w zawodach prosimy przesyłać mailowo: kontakt@mkskrakus.pl (druk listy 

zgłoszeniowej w załączniku). 

2.  Drużyna każdego przedszkola powinna liczyć pomiędzy minimum 15 osób, a maksimum 25 

osób. 

3. Zgłoszenia prosimy wysyłać, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia do godz. 15.00. 

4. W dniu turnieju prosimy o stawienie się dzieci około 20 min przed zawodami (rozpoczęcie o 

godzinie 12.00) oraz poszukiwanie trenera przypisanego do opieki.  

 

V. Nagrody 

1. W zawodach nie będzie prowadzona klasyfikacja punktowa. 

2. Wszyscy uczestnicy bez względu na wynik otrzymają pamiątkowy medal oraz upominek. 

 

 

 

 

mailto:kontakt@mkskrakus.pl


VI. Informacje 

1. W razie dodatkowych informacji proszeni są Państwo o wysyłanie zapytań drogą mailową, na 

adres: kontakt@mkskrakus.pl 

 

VII. Postanowienia Końcowe 

1. Mile widzianym jest obecność Dyrektora przedszkola biorącego udział w zawodach. 

2. Prosimy o zapoznanie rodziców i dzieci z konkurencjami jakie będą się odbywały podczas 

„Mikołajkowej Olimpiady Przedszkolaków”.  

2. Główny organizator zawodów zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć w trakcie trwania 

zawodów w celach redakcyjnych oraz promocyjnych dla organizatorów. Wszystkie osoby biorące 

udział w Turnieju wyrażają zgodę na tą publikacje.  
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