
 

Regulamin Konkursu „V Spartakiada Dziecięca Przedszkoli Promujących Zdrowie” 
z dnia 16.09.2019 r. 

 
I. O projekcie 

Projekt „V Spartakiada Dziecięca Przedszkoli Promujących Zdrowie” to sportowe zawody z udziałem 
przedszkoli, które należą do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Organizatorem 
Konkursu jest Przedszkole nr 3 „Wesoła Trójeczka” we Wrocławiu. Konkurs obywa się w ramach zadania 
publicznego pn. „ORGANIZACJA I RELIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ, W RAMACH 
PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU”. Projekt 
został zgłoszony oraz oceniony pozytywnie w ramach  KONKURSU NA REALIZACJĘ MIĘDZYSZKOLNYCH  
I MIĘDZYPRZEDSZKOLNYCH PROJEKTÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOORDYNATORÓW DS. PROMOCJI 
ZDROWIA WE WROCŁAWIU.  
 

II. Szczegóły konkursu 
W ramach projektu „V Spartakiada Dziecięca Przedszkoli Promujących Zdrowie” dzieci z przedszkoli biorą 
udział w konkurencjach sportowych. Na terenie przedszkolnego placu przygotowane będzie sześć stacji. Przy 
każdej będzie do wykonania inne zadanie. Na zakończenie po ogłoszeniu wyników na dzieci czekać będzie 
zdrowy poczęstunek. Animacją czasu wolnego zajmie się Sportowa Maskotka, a do walki zagrzewać będą 
gospodarze wydarzenia. Zawodnicy będą mogli liczyć na pomoc wolontariuszy. Projekt będzie realizowany 
na terenie ogrodu Przedszkola nr 3 „Wesoła Trójeczka” przy ul. Nowowiejskiej 80, dnia 1 października 2019 
r. (wtorek) i rozpocznie się o godz. 10.00. Uczestnicy otrzymają nagrody, statuetki oraz dyplomy.  
 

III. Koordynator i osoba kontaktowa 
Koordynatorem projektu i gospodarzem wydarzenia jest Agnieszka Markiewicz, koordynator ds. promocji 
zdrowia w Przedszkolu nr 3 „Wesoła Trójeczka”, tel. 71 798 63 32 e-mail: markiewiczagnieszka@interia.pl 
 

IV. Uczestnicy 
Projekt skierowany jest do dzieci z najstarszych grup przedszkolnych z placówek z dzielnicy Wrocław – 
Śródmieście należących do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. W wydarzeniu 
weźmie udział łącznie 6 placówek.  
 

V. Cel projektu 
Celem projektu jest: 

 promowanie zdrowego stylu życia; 

 rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez zabawy bieżne, skoczne, z elementami równowagi;  

 współdziałanie w zespole według zasady dobrej zabawy. 

 
VI. Warunki uczestnictwa 

Drużyny startujące zgłaszają swój udział telefonicznie do organizatora - Przedszkole nr 3. W Spartakiadzie 

biorą udział dzieci z najstarszych grup. Drużyny reprezentujące przedszkola składać się będą z ok. 10 

uczestników oraz opiekuna. Drużyny zobowiązane są przygotować na spartakiadę: 

 strój sportowy, 

 okrzyk „bojowy” oraz emblematy przedszkolne, sportowe. 
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VII. Realizacja projektu 
Podczas projektu „V Spartakiada Dziecięca Przedszkoli Promujących Zdrowie” każda zakwalifikowana 
drużyna będzie uczestniczyć w konkurencjach sportowych, które rozgrywane będą  
w systemie stacyjnym. 
 

VIII. Finansowanie Konkursu 

Konkurs finansowany jest ze środków Miasta Wrocław w ramach zadania pn. ORGANIZACJA I REALIZACJA 

DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ, W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI 

I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU zgodnie z umową nr D/WZD/2336/1/2019  

z dnia 01.04.2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Wrocław a FUNDACJĄ „ROSA”.  

 
 
 


