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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
IX OGÓLNOPOLSKIEJ GIMNAZJADY W GRACH ZESPOŁOWYCH 

RADOM 2013 
KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT 

 
 
1. Organizatorzy: Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny w Warszawie, Urząd Miejski i Szkolny Związek 

Sportowy w Radomiu 
2.  Termin: 14-16 czerwca 2013 
3.  Miejsce: MOSiR Radom ul. Narutowicza 9 w Radomiu 

VI LO ul. Kili ńskiego 25 w Radomiu 
4.  Uczestnictwo: W zawodach udział biorą zespoły wyłonione z eliminacji wojewódzkich.  

Zespół liczy 12 zawodniczek z jednej szkoły, urodzonych 1997-99 plus 2 osoby towarzyszące. 
Łącznie 14 osób.  

5.  Zgłoszenia: Zgłoszenie zespołu do zawodów na przesłanym formularzu, potwierdzonym przez Dyrekcję 
szkoły należy przesłać do dnia 27 maja 2013r.  na adres organizatora: Szkolny Związek 
Sportowy 26-600 Radom ul. Młynarska 17  lub e-mailem : szsradom@interia.pl. 
Właściwe Wojewódzkie Szkolne Związki Sportowe  przesyłają wykaz szkół które będą brać 
udział w Gimnazjadzie – obowiązuje ww. termin. 

6.  Przyjazd ekip: Przyjazd ekip w dniu 13 czerwca 2013r. do godz. 1800 (odebranie skierowania na 
zakwaterowanie i wyżywienie).Centralna Recepcja: Szkolny Związek Sportowy  
Radom ul. Młynarska 17 (Pływalnia „Orka”). Tel/fax. (48) 385 14 38, http://szsradom.strefa.pl 
Zakwaterowanie: Bursy i Internaty w Radomiu 

7.  
 

Konferencja  
techniczna i  
weryfikacyjna: 

Godz. 2000  (miejsce zostanie podane w dniu przyjazdu ekip) 
Obowiązują dokumenty: zgłoszenie, o którym mowa w pkt.5 oraz ważna legitymacja szkolna. 
Do legitymacji wystawionej po 1 października 2012r. wymagane jest zaświadczenie Dyrektora 
Szkoły, iż zawodniczka jest uczennicą tej szkoły od początku roku szkolnego.  
     Kwestię badań lekarskich określają: rozporządzenia Ministra Zdrowia  które znajdują się 
wraz z komentarzem na stronie internetowej Zarządu Głównego Szkolnego Związku 
Sportowego. 

8.  Finanse: Każda ekipa pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia. Kwotę za 14 osób w wysokości 
2.520 zł (180 zł za każdego uczestnika) należy wpłacić na konto:  
Szkolny Związek Sportowy Bank Pekao SA o/Radom 22 1240 5703 1111 0000 4903 6950  
w terminie do dnia 27 maja 2013r i mieć ze sobą kserokopię dowodu wpłaty.  
Obowiązuje kaucja 300 zł od zespołu wpłacona w miejscu zakwaterowania. 

9.  Nagrody: Za miejsce I-III puchary i medale, a za I-XVI dyplomy 
10. System gier: Podział na 4 grupy po 4 zespoły (zgodnie z losowaniem  ZG SZS). System mieszany z grą  

o wszystkie miejsca. W przypadku mniejszej liczby zespołów niż 16 system rozgrywek  może 
zostać zmodyfikowany. Obowiązują jednolite stroje sportowe z numerami na koszulkach. 
Przepisy: PZKosz i Regulamin Gimnazjady SZS 

11. Uwagi: Organizatorzy proszą opiekunów zespołów o szczególne zwrócenie uwagi na zachowanie 
młodzieży w czasie zawodów, po zawodach i w miejscu zakwaterowania.  
W przypadku niestosownego zachowania uczestników organizator ma prawo wykluczyć dany 
zespół z udziału w Gimnazjadzie  z konsekwencjami finansowymi włącznie.  
 
Wszystkie startujące uczestniczki muszą posiadać ubezpieczeniem NW na rok szkolny 
2012/2013, za które odpowiedzialny jest opiekun zespołu. Zaleca się ubezpieczenie  OC dla 
opiekunów . 

  Komitet Organizacyjny 
 

 
 
 
 



 2 

    
KOMITET ORGANIZACYJNY 

IX OGÓLNOPOLSKIEJ GIMNAZJADY  
                                         RADOM 2013 

 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
IX OGÓLNOPOLSKIEJ GIMNAZJADY W GRACH ZESPOŁOWYCH 

RADOM 2013 
KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW 

 
 
1. Organizatorzy: Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny w Warszawie, Urząd Miejski i Szkolny Związek 

Sportowy w Radomiu 
2.  Termin: 17-19 czerwca 2013r. 
3.  Miejsce: MOSiR Radom ul. Narutowicza 9 w Radomiu 

VI LO ul. Kili ńskiego 25 w Radomiu 
4.  Uczestnictwo: W zawodach udział biorą zespoły wyłonione z eliminacji wojewódzkich.  

Zespół liczy 12 zawodników z jednej szkoły, urodzonych 1997-99 plus 2 osoby towarzyszące. 
Łącznie 14 osób.  

5.  Zgłoszenia: Zgłoszenie zespołu do zawodów na przesłanym formularzu, potwierdzonym przez Dyrekcję 
szkoły należy przesłać do dnia 27 maja 2013r.  na adres organizatora: Szkolny Związek 
Sportowy 26-600 Radom ul. Młynarska 17  lub e-mailem : szsradom@interia.pl. 
Właściwe Wojewódzkie Szkolne Związki Sportowe  przesyłają wykaz szkół które będą brać 
udział w Gimnazjadzie – obowiązuje ww. termin. 

6.  Przyjazd ekip: Przyjazd ekip w dniu 16 czerwca 2013r. do godz. 1800  (odebranie skierowania na 
zakwaterowanie i wyżywienie).Centralna Recepcja: Szkolny Związek Sportowy  
Radom ul. Młynarska 17 (Pływalnia „Orka”). Tel/fax. (48) 385 14 38, http://szsradom.strefa.pl 
Zakwaterowanie: Bursy i Internaty w Radomiu 

7.  
 

Konferencja  
techniczna i  
weryfikacyjna: 

Godz. 2000  (miejsce zostanie podane w dniu przyjazdu ekip) 
Obowiązują dokumenty: zgłoszenie, o którym mowa w pkt.5 oraz ważna legitymacja szkolna. 
Do legitymacji wystawionej po 1 października 2012r. wymagane jest zaświadczenie Dyrektora 
Szkoły, iż zawodnik jest uczniem tej szkoły od początku roku szkolnego.  
     Kwestię badań lekarskich określają: rozporządzenia Ministra Zdrowia  które znajdują się 
wraz z komentarzem na stronie internetowej Zarządu Głównego Szkolnego Związku 
Sportowego. 

8.  Finanse: Każda ekipa pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia. Kwotę za 14 osób w wysokości 
2.520 zł (180 zł za każdego uczestnika) należy wpłacić na konto:  
Szkolny Związek Sportowy Bank Pekao SA o/Radom 22 1240 5703 1111 0000 4903 6950  
w terminie do dnia 27 maja 2013r i mieć ze sobą kserokopię dowodu wpłaty. Obowiązuje 
kaucja 300 zł od zespołu wpłacona w miejscu zakwaterowania. 

9.  Nagrody: Za miejsce I-III puchary i medale, a za I-XVI dyplomy 
10. System gier: Podział na 4 grupy po 4 zespoły (zgodnie z losowaniem  ZG SZS). System mieszany z grą  

o wszystkie miejsca. W przypadku mniejszej liczby zespołów niż 16 system rozgrywek  może 
zostać zmodyfikowany. Obowiązują jednolite stroje sportowe z numerami na koszulkach. 
Przepisy: PZKosz i Regulamin Gimnazjady SZS 

11. Uwagi: Organizatorzy proszą opiekunów zespołów o szczególne zwrócenie uwagi na zachowanie 
młodzieży w czasie zawodów, po zawodach i w miejscu zakwaterowania.  
W przypadku niestosownego zachowania uczestników organizator ma prawo wykluczyć dany 
zespół z udziału w Gimnazjadzie  z konsekwencjami finansowymi włącznie.  
 
Wszyscy startujący uczestnicy muszą posiadać ubezpieczeniem NW na rok szkolny 2012/2013, 
za które odpowiedzialny jest opiekun zespołu. Zaleca się ubezpieczenie  OC dla opiekunów . 

  Za Komitet Organizacyjny 

 
 
 



 3 

 
KOMITET ORGANIZACYJNY 

IX OGÓLNOPOLSKIEJ GIMNAZJADY  
                                         RADOM 2013 

 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
IX OGÓLNOPOLSKIEJ GIMNAZJADY W GRACH ZESPOŁOWYCH 

RADOM 2013 
PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT 

 
 
1. Organizatorzy: Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny w Warszawie, Urząd Miejski i Szkolny Związek 

Sportowy w Radomiu 
2.  Termin: 17-19 czerwca 2012r. 
3.  Miejsce: PG 13 Radom ul. 25 czerwca 79 w Radomiu 

III LO ul. Traugutta 44 w Radomiu 
4.  Uczestnictwo: W zawodach udział biorą zespoły wyłonione z eliminacji wojewódzkich.  

Zespół liczy 14 zawodniczek z jednej szkoły, urodzonych 1997-99 plus 2 osoby towarzyszące. 
Łącznie 16 osób.  

5.  Zgłoszenia: Zgłoszenie zespołu do zawodów na przesłanym formularzu, potwierdzonym przez Dyrekcję 
szkoły należy przesłać do dnia 27 maja 2013r.  na adres organizatora: Szkolny Związek 
Sportowy 26-600 Radom ul. Młynarska 17  lub e-mailem : szsradom@interia.pl. 
Właściwe Wojewódzkie Szkolne Związki Sportowe  przesyłają wykaz szkół które będą brać 
udział w Gimnazjadzie – obowiązuje ww. termin. 

6.  Przyjazd ekip: Przyjazd ekip w dniu 16 czerwca 2013r. do godz. 1800 (odebranie skierowania na 
zakwaterowanie i wyżywienie).Centralna Recepcja: Szkolny Związek Sportowy  
Radom ul. Młynarska 17 (Pływalnia „Orka”). Tel/fax. (48) 385 14 38, http://szsradom.strefa.pl 
Zakwaterowanie: Bursy i Internaty w Radomiu 

7.  
 

Konferencja  
techniczna i  
weryfikacyjna: 

Godz. 2000  (miejsce zostanie podane w dniu przyjazdu ekip) 
Obowiązują dokumenty: zgłoszenie, o którym mowa w pkt.5 oraz ważna legitymacja szkolna. 
Do legitymacji wystawionej po 1 października 2012r. wymagane jest zaświadczenie Dyrektora 
Szkoły, iż zawodniczka jest uczennicą tej szkoły od początku roku szkolnego.  
     Kwestię badań lekarskich określają: rozporządzenia Ministra Zdrowia  które znajdują się 
wraz z komentarzem na stronie internetowej Zarządu Głównego Szkolnego Związku 
Sportowego. 

8.  Finanse: Każda ekipa pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia. Kwotę za 16 osób w wysokości 
2.880 zł (180 zł za każdego uczestnika) należy wpłacić na konto:  
Szkolny Związek Sportowy Bank Pekao SA o/Radom 22 1240 5703 1111 0000 4903 6950  
w terminie do dnia 27 maja 2013r i mieć ze sobą kserokopię dowodu wpłaty. Obowiązuje 
kaucja 300 zł od zespołu wpłacona w miejscu zakwaterowania. 

9.  Nagrody: Za miejsce I-III puchary i medale, a za I-XVI dyplomy 
10. System gier: Podział na 4 grupy po 4 zespoły (zgodnie z losowaniem  ZG SZS). System mieszany z grą  

o wszystkie miejsca. W przypadku mniejszej liczby zespołów niż 16 system rozgrywek  może 
zostać zmodyfikowany. Obowiązują jednolite stroje sportowe z numerami na koszulkach. 
Przepisy: ZPRwP i Regulamin Gimnazjady SZS 

11. Uwagi: Organizatorzy proszą opiekunów zespołów o szczególne zwrócenie uwagi na zachowanie 
młodzieży w czasie zawodów, po zawodach i w miejscu zakwaterowania.  
W przypadku niestosownego zachowania uczestników organizator ma prawo wykluczyć dany 
zespół z udziału w Gimnazjadzie  z konsekwencjami finansowymi włącznie.  
 
Wszystkie startujące uczestniczki muszą posiadać ubezpieczeniem NW na rok szkolny 
2012/2013, za które odpowiedzialny jest opiekun zespołu. Zaleca się ubezpieczenie  OC dla 
opiekunów . 
 
Dopuszcza się możliwość używania kleju, piłka nr 2 - dziewczęta 

  Za Komitet Organizacyjny 
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RADOM 2013 
PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW 

 
 

1. Organizatorzy: Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny w Warszawie, Urząd Miejski i Szkolny Związek 
Sportowy w Radomiu 

2.  Termin: 14-16 czerwca 2013r. 
3.  Miejsce: PG 13 Radom ul. 25 czerwca 79 w Radomiu 

III LO ul. Traugutta 44 w Radomiu 
4.  Uczestnictwo: W zawodach udział biorą zespoły wyłonione z eliminacji wojewódzkich.  

Zespół liczy 14 zawodników z jednej szkoły, urodzonych 1997-99 plus 2 osoby towarzyszące. 
Łącznie 16 osób.  

5.  Zgłoszenia: Zgłoszenie zespołu do zawodów na przesłanym formularzu, potwierdzonym przez Dyrekcję 
szkoły należy przesłać do dnia 27 maja 2013r.  na adres organizatora: Szkolny Związek 
Sportowy 26-600 Radom ul. Młynarska 17  lub e-mailem : szsradom@interia.pl. 
Właściwe Wojewódzkie Szkolne Związki Sportowe  przesyłają wykaz szkół które będą brać 
udział w Gimnazjadzie – obowiązuje ww. termin. 

6.  Przyjazd ekip: Przyjazd ekip w dniu 13 czerwca 20131r. do godz. 1800 (odebranie skierowania na 
zakwaterowanie i wyżywienie).Centralna Recepcja: Szkolny Związek Sportowy  
Radom ul. Młynarska 17 (Pływalnia „Orka”). Tel/fax. (48) 385 14 38, http://szsradom.strefa.pl 
Zakwaterowanie: Bursy i Internaty w Radomiu 

7.  
 

Konferencja  
techniczna i  
weryfikacyjna: 

Godz. 2000  (miejsce zostanie podane w dniu przyjazdu ekip) 
Obowiązują dokumenty: zgłoszenie, o którym mowa w pkt.5 oraz ważna legitymacja szkolna. 
Do legitymacji wystawionej po 1 października 2012r. wymagane jest zaświadczenie Dyrektora 
Szkoły, iż zawodnik jest uczniem tej szkoły od początku roku szkolnego.  
     Kwestię badań lekarskich określają: rozporządzenia Ministra Zdrowia  które znajdują się 
wraz z komentarzem na stronie internetowej Zarządu Głównego Szkolnego Związku 
Sportowego. 

8.  Finanse: Każda ekipa pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia. Kwotę za 16 osób w wysokości 
2.880 zł (180 zł za każdego uczestnika) należy wpłacić na konto:  
Szkolny Związek Sportowy Bank Pekao SA o/Radom 22 1240 5703 1111 0000 4903 6950  
w terminie do dnia 27 maja 2013r i mieć ze sobą kserokopię dowodu wpłaty. Obowiązuje 
kaucja 300 zł od zespołu wpłacona w miejscu zakwaterowania. 

9.  Nagrody: Za miejsce I-III puchary i medale, a za I-XVI dyplomy 
10. System gier: Podział na 4 grupy po 4 zespoły (zgodnie z losowaniem  ZG SZS). System mieszany z grą  

o wszystkie miejsca. W przypadku mniejszej liczby zespołów niż 16 system rozgrywek  może 
zostać zmodyfikowany. Obowiązują jednolite stroje sportowe z numerami na koszulkach. 
Przepisy: ZPRwP i Regulamin Gimnazjady SZS 

11. Uwagi: Organizatorzy proszą opiekunów zespołów o szczególne zwrócenie uwagi na zachowanie 
młodzieży w czasie zawodów, po zawodach i w miejscu zakwaterowania.  
W przypadku niestosownego zachowania uczestników organizator ma prawo wykluczyć dany 
zespół z udziału w Gimnazjadzie  z konsekwencjami finansowymi włącznie.  
 
Wszyscy startujący uczestnicy muszą posiadać ubezpieczeniem NW na rok szkolny 2012/2013, 
za które odpowiedzialny jest opiekun zespołu. Zaleca się ubezpieczenie  OC dla opiekunów . 
 
Dopuszcza się możliwość używania kleju, piłka nr 3 - chłopcy 

  Za Komitet Organizacyjny 
 



 5 

 
 
 
 
 

KOMITET ORGANIZACYJNY 
IX OGÓLNOPOLSKIEJ GIMNAZJADY  

                                         RADOM 2013 

 
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

IX OGÓLNOPOLSKIEJ GIMNAZJADY W GRACH ZESPOŁOWYCH 
RADOM 2013 

PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT 
 
1. Organizatorzy: Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny w Warszawie, Urząd Miejski i Szkolny Związek 

Sportowy w Radomiu 
2.  Termin: 14-16 czerwca 2013r. 
3.  Miejsce: V Liceum Ogólnokształcące ul. Traugutta 52 a w Radomiu 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 34 ul. Miła 18 w Radomiu 
4.  Uczestnictwo: W zawodach udział biorą zespoły wyłonione z eliminacji wojewódzkich.  

Zespół liczy 12 zawodniczek z jednej szkoły, urodzonych 1997-99 plus 2 osoby towarzyszące. 
Łącznie 14 osób.  

5.  Zgłoszenia: Zgłoszenie zespołu do zawodów na przesłanym formularzu, potwierdzonym przez Dyrekcję 
szkoły należy przesłać do dnia 27 maja 2013r.  na adres organizatora: Szkolny Związek 
Sportowy 26-600 Radom ul. Młynarska 17  lub e-mailem : szsradom@interia.pl. 
Właściwe Wojewódzkie Szkolne Związki Sportowe  przesyłają wykaz szkół które będą brać 
udział w Gimnazjadzie – obowiązuje ww. termin. 

6.  Przyjazd ekip: Przyjazd ekip w dniu 13 czerwca 2013r. do godz. 1800 (odebranie skierowania na 
zakwaterowanie i wyżywienie).Centralna Recepcja: Szkolny Związek Sportowy  
Radom ul. Młynarska 17 (Pływalnia „Orka”). Tel/fax. (48) 385 14 38, http://szsradom.strefa.pl 
Zakwaterowanie: Bursy i Internaty w Radomiu 

7.  
 

Konferencja  
techniczna i  
weryfikacyjna: 

Godz. 2000  (miejsce zostanie podane w dniu przyjazdu ekip) 
Obowiązują dokumenty: zgłoszenie, o którym mowa w pkt.5 oraz ważna legitymacja szkolna. 
Do legitymacji wystawionej po 1 października 2012r. wymagane jest zaświadczenie Dyrektora 
Szkoły, iż zawodniczka jest uczennicą tej szkoły od początku roku szkolnego.  
     Kwestię badań lekarskich określają: rozporządzenia Ministra Zdrowia  które znajdują się 
wraz z komentarzem na stronie internetowej Zarządu Głównego Szkolnego Związku 
Sportowego. 

8.  Finanse: Każda ekipa pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia. Kwotę za 14 osób w wysokości 
2.520 zł (180 zł za każdego uczestnika) należy wpłacić na konto:  
Szkolny Związek Sportowy Bank Pekao SA o/Radom 22 1240 5703 1111 0000 4903 6950  
w terminie do dnia 27 maja 2013r i mieć ze sobą kserokopię dowodu wpłaty. Obowiązuje 
kaucja 300 zł od zespołu wpłacona w miejscu zakwaterowania. 

9.  Nagrody: Za miejsce I-III puchary i medale, a za I-XVI dyplomy 
10. System gier: Podział na 4 grupy po 4 zespoły (zgodnie z losowaniem  ZG SZS). System mieszany z grą  

o wszystkie miejsca. W przypadku mniejszej liczby zespołów niż 16 system rozgrywek  może 
zostać zmodyfikowany. Obowiązują jednolite stroje sportowe z numerami na koszulkach. 
Przepisy: PZS i Regulamin Gimnazjady SZS 

11. Uwagi: Organizatorzy proszą opiekunów zespołów o szczególne zwrócenie uwagi na zachowanie 
młodzieży w czasie zawodów, po zawodach i w miejscu zakwaterowania.  
W przypadku niestosownego zachowania uczestników organizator ma prawo wykluczyć dany 
zespół z udziału w Gimnazjadzie  z konsekwencjami finansowymi włącznie.  
 
Wszystkie startujące uczestniczki muszą posiadać ubezpieczeniem NW na rok szkolny 
2012/2013, za które odpowiedzialny jest opiekun zespołu. Zaleca się ubezpieczenie  OC dla 
opiekunów . 

  Za Komitet Organizacyjny 
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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
IX OGÓLNOPOLSKIEJ GIMNAZJADY W GRACH ZESPOŁOWYCH 

RADOM 2013 
PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW 

 
 
1. Organizatorzy: Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny w Warszawie, Urząd Miejski i Szkolny Związek 

Sportowy w Radomiu 
2.  Termin: 17-19 czerwca 2013r. 
3.  Miejsce: V Liceum Ogólnokształcące ul. Traugutta 52 w Radomiu  

Publiczne Gimnazjum Nr 13 ul. 25 Czerwca 79 w Radomiu 
4.  Uczestnictwo: W zawodach udział biorą zespoły wyłonione z eliminacji wojewódzkich.  

Zespół liczy 12 zawodników z jednej szkoły, urodzonych 1997-99 plus 2 osoby towarzyszące. 
Łącznie 14 osób.  

5.  Zgłoszenia: Zgłoszenie zespołu do zawodów na przesłanym formularzu, potwierdzonym przez Dyrekcję 
szkoły należy przesłać do dnia 27 maja 2013r.  na adres organizatora: Szkolny Związek 
Sportowy 26-600 Radom ul. Młynarska 17  lub e-mailem : szsradom@interia.pl. 
Właściwe Wojewódzkie Szkolne Związki Sportowe  przesyłają wykaz szkół które będą brać 
udział w Gimnazjadzie – obowiązuje ww. termin. 

6.  Przyjazd ekip: Przyjazd ekip w dniu 16 czerwca 2013r. do godz. 1800 (odebranie skierowania na 
zakwaterowanie i wyżywienie).Centralna Recepcja: Szkolny Związek Sportowy  
Radom ul. Młynarska 17 (Pływalnia „Orka”). Tel/fax. (48) 385 14 38, http://szsradom.strefa.pl 
Zakwaterowanie: Bursy i Internaty w Radomiu 

7.  
 

Konferencja  
techniczna i  
weryfikacyjna: 

Godz. 2000  (miejsce zostanie podane w dniu przyjazdu ekip) 
Obowiązują dokumenty: zgłoszenie, o którym mowa w pkt.5 oraz ważna legitymacja szkolna. 
Do legitymacji wystawionej po 1 października 2012r. wymagane jest zaświadczenie Dyrektora 
Szkoły, iż zawodnik jest uczniem tej szkoły od początku roku szkolnego.  
     Kwestię badań lekarskich określają: rozporządzenia Ministra Zdrowia  które znajdują się 
wraz z komentarzem na stronie internetowej Zarządu Głównego Szkolnego Związku 
Sportowego. 

8.  Finanse: Każda ekipa pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia. Kwotę za 14 osób w wysokości 
2.520 zł (180 zł za każdego uczestnika) należy wpłacić na konto:  
Szkolny Związek Sportowy Bank Pekao SA o/Radom 22 1240 5703 1111 0000 4903 6950  
w terminie do dnia 27 maja 2013r i mieć ze sobą kserokopię dowodu wpłaty. Obowiązuje 
kaucja 300 zł od zespołu wpłacona w miejscu zakwaterowania. 

9.  Nagrody: Za miejsce I-III puchary i medale, a za I-XVI dyplomy 
10. System gier: Podział na 4 grupy po 4 zespoły (zgodnie z losowaniem  ZG SZS). System mieszany z grą  

o wszystkie miejsca. W przypadku mniejszej liczby zespołów niż 16 system rozgrywek  może 
zostać zmodyfikowany. Obowiązują jednolite stroje sportowe z numerami na koszulkach. 
Przepisy: PZS i Regulamin Gimnazjady SZS 

11. Uwaga: Organizatorzy proszą opiekunów zespołów o szczególne zwrócenie uwagi na zachowanie 
młodzieży w czasie zawodów, po zawodach i w miejscu zakwaterowania.  
W przypadku niestosownego zachowania uczestników organizator ma prawo wykluczyć dany 
zespół z udziału w Gimnazjadzie  z konsekwencjami finansowymi włącznie.  
 
Wszyscy startujący uczestnicy muszą posiadać ubezpieczeniem NW na rok szkolny 2012/2013, 
za które odpowiedzialny jest opiekun zespołu. Zaleca się ubezpieczenie  OC dla opiekunów . 

  Za Komitet Organizacyjny 
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Opiekun  Tel. kontaktowy -  
Kierowca   
 

Stwierdzamy własnoręcznym podpisem, że wszyscy startujący i znajdujący się na liście są objęci 
ubezpieczeniem NW na rok szkolny 2012/2013, mają odpowiednią kategorię zdrowia i zgodę 

rodziców uprawniającą do udział w zawodach. Zaleca się ubezpieczenie  OC dla opiekunów. 
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