
REGULAMIN KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO 

 

1. W konkursie udział mogą wziąć rodziny zamieszkujące na terenie Gminy Zbójno. 

Decydując się na udział rodzina otrzymuje legitymację, w której wykazuje swoją 

aktywność podczas różnych punktów kampanii społecznej.  

2. Czas trwania konkursu: 21 kwiecień 2017 rok do 15 sierpień 2017 rok. Wielki finał 

odbędzie się podczas dożynek 27 sierpnia 201 r.  

3. Legitymację zakłada się dla jednej rodziny na cały okres trwania konkursu 

profilaktycznego. Przez rodzinę która jest posiadaczem legitymacji rozumie się układ: 

rodzice/opiekunowie prawni + dzieci.  

4. Przewiduje się zorganizowanie 9 wydarzeń aktywizujących społeczność lokalną w 

następujących terminach: 

21.04.2017r. RAJD ROWEROWY DLA RODZIN- STRAT: Zespół Szkół w Zbójnie, 

godz. 16:30 

05.05.2017r. RAJD ROWEROWY DLA RODZIN – STRAT: Szkoła Podstawowa w 

Klonowie, godz. 16:30 

27.05.2017r. MINI- OLIMPIADA DLA RODZIN – STRAT: Zespół Szkół w Zbójnie – 

Orlik, godz. 12:00 

10.06.2017r. GRY TERENOWE DLA RODZIN – START: Zespół Szkół w Zbójnie, 

godz. 10:00 

30.06.2017r. RAJD ROWEROWY DLA RODZIN – START: Szkoła Podstawowa w 

Rużu, godz. 16:30 

08.07.2017r. RAJD ROWEROWY DLA RODZIN – START: Zespół Szkół w Działyniu, 

godz. 10:00 



29.07.2017r. RAJD PIESZY DLA RODZIN – START: Zespół Szkół w Zbójnie, godz. 

10:00 

05.08.2017r. RAJD PIESZY DLA RODZIN – START: Zespół Szkół w Zbójnie, godz. 

10:00 

16.08.2017r. AKTYWNE GRY I ZABAWY DLA RODZIN – START: Zespół Szkół w 

Zbójnie, godz. 10:00 

5. Rodzinie biorącej udział w pojedynczym wydarzeniu przysługuje 1 pieczątka (pieczątka 

GOPS w Zbójnie bądź GKRPA w Zbójnie), w legitymacji należy też wpisać datę 

uczestnictwa oraz liczbę osób uczestniczących z danej rodziny podziałem na dorosłych i 

dzieci.  

6. Dzieci każdorazowo muszą mieć zapewnioną opiekę dorosłych (rodziców lub innych 

upoważnionych opiekunów). Bez względu na liczbę osób dorosłych biorących udział w 

imprezie, rodzinie przysługuje jedna pieczątka za udział w jednym wydarzeniu. Aby 

otrzymać pieczątkę dzieci mogą uczestniczyć w wydarzeniu wraz z dziadkami, 

pełnoletnim rodzeństwem i dalszą rodziną.  

7. Nagrodzone zostaną najbardziej aktywne rodziny, wg poniższych kryteriów: 

I. Największa liczba zebranych pieczątek za udział w wydarzeniach rekreacyjno 

sportowych realizowanych w  ramach konkursu profilaktycznego „Aktywna 

Rodzina w Gminie Zbójno” (maksymalnie można zebrać 9 pieczątek) 

II. Najwyższa liczba osób dorosłych towarzyszących dzieciom we wszystkich 

wydarzeniach łącznie (bez ograniczeń – sumujemy liczbę osób dorosłych i 

dzielimy na liczbę aktywności, np. Rodzina czteroosobowa 2 rodziców i 2 dzieci 

brała udział we wszystkich 9 imprezach, dodatkowo 4 razy towarzyszyli tej 

rodzinie 2 dziadków. Średnią aktywność policzymy więc: 2 rodziców x 9 = 18 + 4 

x 2 dziadków = 8 

(18 +  8)/9 = 2,98) 

8. Nagrodzone zostaną 3 najbardziej aktywne rodziny. Rozdanie nagród będzie miało 

miejsca podczas dożynek 27.08.2017 r. 

9. Wyłączone z udziału w konkursie są rodziny osób bezpośrednio zatrudnionych w ramach 

umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Zbójnie, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Zbójnie oraz rodziny aktualnych członków GKRPA w Zbójnie. Pracownicy 

wymienionych jednostek mogą natomiast być osobami towarzyszącymi dla innych 

rodzin.  

 

Ważne!!! 

Z wydarzeń rekreacyjno – sportowych dla rodzin mogą skorzystać wszyscy zainteresowani 

mieszkańcy naszej Gminy i goście. Rodziny nie zainteresowane udziałem w konkursie 

profilaktycznym muszą pamiętać, że rodzice/opiekunowie są zobowiązani każdorazowo 

zapewnić opiekę swoim dzieciom. Uczestnictwo w wydarzeniu nie zobowiązuje do udziału w 

konkursie, ale serdecznie do niego zapraszamy, bo przewidziano nagrody dla najbardziej 

wytrwałych.  


