
REGULAMIN WYDARZENIA „WODNE KOŁO” 
 

Organizator: 
Związek Gmin „PROKADO” z siedzibą w Prószkowie przy ul. Kościuszki 23 

występujący dalej jako: „Organizator” 
 

§ 1. Ustalenia ogólne 
 
1. Nazwa wydarzenia: „WODNE KOŁO” 
2. Cel wydarzenia: promocja zdrowego stylu życia, promocja aktywności fizycznej, 

sprawności, wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych oraz promocja celów statutowych 
Organizatora. 

3. Zakres wydarzenia: 
1) konkurencje sprawnościowe i edukacyjne: „HISTORIA KOŁEM SIĘ TOCZY” 
2) gra terenowa NR 1: „WODOMIERZE”; 
3) gra terenowa NR 2: „HYDROZAGADKI”; 
4) konkurs na strój (przebranie), nawiązujący do historii i atmosfery Zamku 

w Dąbrowie, wykonany z materiałów ekologicznych (poddanych 
recyklingowi):„SZELEST HISTORII”. 

4. Miejsce spotkania: parking przy Urzędzie Gminy w Dąbrowie (pow. opolski), 
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56,49-120 Dąbrowa. 

5. Miejsce wydarzenia: Park przy Zamku w Dąbrowie. 
6. Wydarzenie odbędzie się 7 czerwca 2019 roku w godzinach 9:00-14:00. 
7. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na wydarzenie. 
 

§ 2. Uczestnicy 
 
1. Uczestnicy: uczniowie szkół wytypowanych spośród własnych jednostek organizacyjnych 

przez samorządy gmin: Prószków, Komprachcice, Dąbrowa, Krapkowice. 
2. Jedna gmina nie może zgłosić więcej niż 30 uczniów klas: I-III zespoły czternastoosobowe; 

klas: IV- VIII – zespoły szesnastoosobowe.  
3. Zespoły – reprezentacje gmin – mogą być mieszane (chłopcy, dziewczęta). 
4. W konkurencjach sprawnościowych i edukacyjnych: „HISTORIA KOŁEM SIĘ 

TOCZY”biorą udział uczniowie klas I-III. 
5. W grze terenowej NR 1: „WODOMIERZE” oraz w grze terenowej NR 2: 

„HYDROZAGADKI” biorą udział uczniowie klas IV-VIII, przy czym w każdej z gier startują 
zespoły ośmioosobowe. 

6. Forma zgłaszania uczestników przez przedstawiciela właściwego samorządu: przesłanie 
skanu wypełnionego formularza zgłoszenia z zaznaczeniem, że przedstawiciel właściwego 
samorządu dysponuje pisemną zgodą rodziców na udział dziecka w wydarzeniu oraz na 
wykorzystanie wizerunku uczestnika w promocji i informacji o wydarzeniu. 

7. Przedstawiciele właściwych samorządów przekazują Organizatorowi pisemne zgody 
rodziców/prawnych opiekunów/ uczestników w dniu wydarzenia. 

 
§ 3. Daty graniczne wydarzenia 

Daty graniczne wydarzenia: 
1) przekazanie informacji o wydarzeniu do urzędów gmin drogą mailową oraz 

opublikowanie informacji na stronie internetowej prokado.pl: do 8 maja 2019 r. 
2) zgłoszenie przez samorządy gmin Prószków, Komprachcice, Dąbrowa, Krapkowice 

danych swoich przedstawicieli (nazwę szkoły, imię i nazwisko koordynatora, telefon) 
na adres poczty elektronicznej: prokado.proszkow@gmail.com: 22 maja 2019 r. 

3) termin przesłania formularza zgłoszeniowego przez przedstawiciela gminy: 29 maja 
2019 r. 

4) data wydarzenia: 7 czerwca 2019 r. 
5)  



§ 4. Opis przebiegu zawodów sportowych 
 
1. W ramach wydarzenia odbędą się następujące konkurencje: 

1) „HISTORIA KOŁEM SIĘ TOCZY”– kategoria drużynowa; udział w niej biorą drużyny 
składające się z  czternastu osób z  klas I-III, reprezentujących cztery gminy (razem 
liczba wszystkich uczestników w tej grupie: 56 uczniów) w następujących dyscyplinach: 

a) Łucznictwo: uczestnicy z wyznaczonego miejsca będą strzelali z łuku do 
tarczy, na której będzie znajdowała się punktacja. Każdy z uczestników odda 3 
strzały, które będą punktowane i zapisane na karcie do gry;  

b) Rozgrywki w Kubb: uczestnicy podzieleni na drużyny będą rywalizowali ze 
sobą drużynowo podczas rozgrywek w Kubb. Gra polega na rzucaniu 
drewnianymi klockami tak, żeby strącić, przewrócić drewniany klocek (Kubb) 
drużyny przeciwnej. Na środku boiska do gry stoi drewniany klocek (Król) - 
którego nie wolno przewrócić. Przewrócenie przed czasem Króla powoduje 
przegraną drużyny. Rozgrywka trwa 25 minut. Ilość przewróconych w wyniku 
rzutu kloców (Kubb) to ilość zgromadzonych punktów, które będą zapisywane 
na karcie do gry; 

c) Tor przeszkód: uczestnicy indywidualnie pokonują przygotowany tor 
przeszkód, wykonując zadania na czas. Punkty będą przyznawane przez 
prowadzącego za poprawnie wykonanie zadania na czas. Zadania do 
wykonania to między innymi: 
- trafienie woreczkiem w drewnianego zająca, rzut oddawany będzie 
z wyznaczonego miejsca, 
- rzucanie piłeczek do wiklinowego kosza, 
- przejście z miseczką wypełnioną wodą po linie, 
- otwornica, wtoczenie drewnianej kuli do otworu, 
- Kopciuszek, zadanie polega na rozdzieleniu nasion fasoli i grochu; 

d) Zamki: uczestnicy drużynowo kolorują przygotowany na dużym formacie 
papieru szkic zamku. Zadaniem dodatkowym będzie dorysowanie ciekawych 
elementów krajobrazu, architektury, ludzi i zwierząt lub postaci z bajek. Punkty 
będą przyznawane za współpracę w grupie podczas kolorowania, dokładność, 
estetykę pracy oraz za ciekawe, dorysowane dodatkowo elementy. 
 

2) Gra terenowa NR 1: „WODOMIERZE”–kategoria drużynowa; gra terenowa dla 
uczniów starszych (klasy V-VIII).  Zespoły ośmioosobowe pracują pod opieką swoich 
nauczycieli; uczniowie otrzymują złożoną kartę, którą tworzy mapa, pytania i zagadki 
oraz krzyżówka, w której jako hasła pojawiają się rozwiązania zagadek i odpowiedzi 
na pytania. W określonym czasie muszą zebrać dane, uzupełnić odpowiedzi na pytania 
oraz wypełnić krzyżówkę tak, aby podać właściwe hasło. Każdy z czterech zespołów 
otrzyma inny zestaw pytań. Liczba wszystkich uczestników w tej grupie: 32 uczniów. 
Miejsce konkurencji: park przy Zamku w Dąbrowie. Każda drużyna musi mieć 
opiekuna/opiekunów. Tematyka gier terenowych związana jest z historią Zamku w 
Dąbrowie, elementami edukacyjnymi umieszczonymi w Parku przy Zamku oraz 
infrastrukturą Związku Gmin PROKADO. Uczestnicy korzystają z wiedzy z zakresu 
nauk przyrodniczych: matematyki, biologii, chemii, fizyki i nauki o Ziemi. 

3) Gra terenowa NR 2: NR 2: „HYDROZAGADKI –kategoria drużynowa; gra terenowa 
dla uczniów starszych (klasy V-VIII).  Zespoły ośmioosobowe pracują pod opieką 
swoich nauczycieli; uczniowie otrzymują złożoną kartę, którą tworzy mapa, pytania i 
zagadki oraz krzyżówka, w której jako hasła pojawiają się rozwiązania zagadek 
i odpowiedzi na pytania. W określonym czasie muszą zebrać dane, uzupełnić 
odpowiedzi na pytania oraz wypełnić krzyżówkę tak, aby podać właściwe hasło. Każdy 
z czterech zespołów otrzyma inny zestaw pytań. Liczba wszystkich uczestników w tej 
grupie: 32 uczniów. Miejsce konkurencji: park przy Zamku w Dąbrowie. Każda drużyna 
musi mieć opiekuna/opiekunów. Tematyka gier terenowych związana jest z historią 
Zamku w Dąbrowie, elementami edukacyjnymi umieszczonymi w Parku przy Zamku 



oraz infrastrukturą Związku Gmin PROKADO. Uczestnicy korzystają z wiedzy z 
zakresu nauk przyrodniczych: matematyki, biologii, chemii, fizyki i nauki o Ziemi. 

4) „SZELEST HISTORII”- kategoria indywidualna. konkurs na strój (przebranie), 
nawiązujący do historii i atmosfery Zamku w Dąbrowie, wykonany z materiałów 
ekologicznych (poddanych recyklingowi). Liczba uczestników ustalana na podstawie 
formularza zgłoszenia (nie więcej niż pięć na jedną gminę). Ocenę strojów 
przeprowadza powołane przez Organizatora jury. 

 
§ 5. Nagrody 

 
1. Organizator przyznaje miejsca: pierwsze, drugie, trzecie, czwarte w ramach 

konkurencji sprawnościowych i edukacyjnych: „HISTORIA KOŁEM SIĘ TOCZY”. 
O kolejności decyduje suma punktów uzyskanych we wszystkich konkurencjach 
wymienionych w §4, ust. 1 pkt 1 .  Organizator przyznaje dyplomy potwierdzające 
zdobyte miejsca. 

2. Organizator przyznaje miejsca: pierwsze, drugie, trzecie, czwarte w ramach gry 
terenowej NR 1: „WODOMIERZE”.  O kolejności decyduje poprawność oraz czas 
wykonania zadania. Organizator przyznaje dyplomy, potwierdzające zdobyte miejsca, 
zgodnie z §4 ust.2 pkt 1. 

3. Organizator przyznaje miejsca: pierwsze, drugie, trzecie, czwarte w ramach gry 
terenowej NR 2: „HYDROZAGADKI”. O kolejności decyduje poprawność oraz czas 
wykonania zadania. Organizator przyznaje dyplomy, potwierdzające zdobyte miejsca, 
zgodnie z §4 ust.3 pkt 1. 

4. Organizator przyznaje miejsca: pierwsze, drugie, trzecie, czwarte w ramach konkursu 
indywidualnego „SZELEST HISTORII”. O kolejności decyduje wybór jury (protokół), 
zgodnie z §4 ust.4 pkt 1. 

5. Wszyscy uczestnicy wydarzenia otrzymują okolicznościowe medale oraz upominki. 
 

§ 6. Postanowienia końcowe 
 

1. Miejsca są przyznawane indywidualnie oraz drużynowo zgodnie z zapisami niniejszego 
Regulaminu. 

2. Regulamin oraz formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie www.prokado.pl 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 
5. Lista zwycięzców każdej kategorii oraz lista laureatów wydarzenia, a także zdjęcia, 

dokumentujące wydarzenie zostaną opublikowane na stronie internetowej prokado.pl. 
6. Zdjęcia dokumentujące wydarzenie będą wykorzystywane do materiałów promujących 

Organizatora. 
7. Uczestnicy wydarzenia podpisują niezbędne zgody na utrwalanie wizerunku 

i wykorzystanie ich do informacji i promocji wydarzenia przez Organizatora oraz zgody 
na przetwarzanie danych osobowych. 

8. Uczestnicy wydarzenia: uczniowie, nauczyciele, opiekunowie oraz zaproszeni goście 
otrzymają poczęstunek zagwarantowany przez Organizatora. 

9. Formularz zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, złożenie 
podpisanego Formularza jest potwierdzeniem faktu zapoznania się z tym 
Regulaminem i jego akceptację. 

10. Rodzice/opiekunowie prawni podpisują zgody, stanowiące załącznik nr 2 do 
niniejszego Regulaminu, co potwierdza również fakt zapoznania się tym Regulaminem 
i jego akceptację. 

 
 
 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu wydarzenia „Wodne Koło” 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 
 

Organizator: Związek Gmin „PROKADO” z siedzibą w Prószkowie przy ul. Kościuszki 23 
Zgodnie z Regulaminem REGULAMIN WYDARZENIA „WODNE KOŁO” 

Data imprezy: 7 czerwca 2019 r. 
Termin przesłania formularza: 29maja 2019 r. 

 

L
p 

Imię i nazwisko dziecka Data 
urodzenia 

Nazwa Szkoły klasa Uwagi 
 

„HISTORIA KOŁEM SIĘ TOCZY” klasy I-III kategoria drużynowa 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

1
0 

     

1
1 

     

1
2 

     

1
3 

     

1
4 

     

Gra terenowa NR 1: „WODOMIERZE” klasy V-VIII (drużynę tworzy 8 osób i opiekun) kategoria 
drużynowa 

uczniowie 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

opiekun 

1      

Gra terenowa NR 1: „HYDROZAGADKI” klasy V-VIII (drużynę tworzy 8 osób i opiekun) kategoria 
drużynowa 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      



8      

Konkurs „SZELEST HISTORII” klasy I-VIII kategoria indywidualna 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 

Lista opiekunów 

1. ………………………….…….. tel: …………………………………… 

2. …………………….………….. tel: …………………………………… 

3. ………………………..………. tel: …………………………………… 

4. ………………………..………. tel: …………………………………… 

5. ………………………..………. tel: …………………………………… 

 

 

Data, miejsce i czytelny podpis osoby uprawnionej do zgłoszenia uczniów, reprezentujących 

gminę: ………………….. (wpisać właściwe) 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                          Załącznik nr 2 do Regulaminu wydarzenia 

„Wodne Koło” 

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ DZIECKA W WYDARZENIU  

„WODNE KOŁO”, KTÓREGO ORGANIZATOREM JEST ZWIĄZEK GMIN „PROKADO” Z 
SIEDZIBĄ W PRÓSZKOWIE PRZY UL. KOŚCIUSZKI 23 

W DNIU 7 CZERWCA 2019 R. 
 
Ja, niżej podpisany/a, jako rodzic/opiekun prawny 
 
……………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………/imię i nazwisko dziecka/klasa/data urodzenia/ 

 
1) wyrażam zgodę* nie wyrażam zgody na udział dziecka w wydarzeniu, zgodnie 

z Regulaminem wydarzenia, organizowanym przez Związek Gmin „PROKADO” w dniu 
7 czerwca 2019 roku.  Oświadczam jednocześnie, że nie ma przeciwwskazań 
lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło w zawodach, 

2) wyrażam zgodę* nie wyrażam zgody * na podejmowanie decyzji przez opiekuna, 
organizatora zawodów związanych z zagrożeniem zdrowia i życia mojego dziecka, 

3) oświadczam, iż wyrażam zgodę * nie wyrażam zgody  na gromadzenie i przetwarzanie 
danych osobowych mojego dziecka przez organizatorów oraz na opublikowanie 
zarejestrowanego wizerunku w materiałach i informacjach z ww. zawodów w miejscu 
i czasie wg uznania Organizatora zawodów (art. 5 - 8 rozporządzenia 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej  
L 119.1 ), zgodnie z poniższą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ: 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani oraz dziecka jest Związek Gmin 

PROKADO z siedzibą w Prószkowie, przy ul. Kościuszki 23, adres e-mail: 

prokado.proszkow@gmail.com, zwany dalej Administratorem. 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Związku Gmin PROKADO z siedzibą w Prószkowie, 

przy ul. Kościuszki 23 jest Agata Przybyła, 48 77 46 48 943, adres e-mail: 

prokado.proszkow@gmail.com 

3. Dane Pana/Pani oraz dziecka będą przetwarzanie w celu organizacji, promocji oraz 

informowania wydarzenia „WODNE KOŁO”, zwane dalej Wydarzeniem, które odbędzie 

się 7 czerwca 2019 r. w Dąbrowie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000). Wydarzenie 

odbywa się na podstawie Regulaminu „WODNE KOŁO”. 

4. Odbiorcą Pana/Pani oraz dziecka danych osobowych, w tym wizerunku utrwalonego 

w postaci elektronicznej oraz wydruków (również odbitek zdjęć) będą: uczestnicy 

Wydarzenia, internauci odwiedzający stronę prokado.pl oraz profil Administratora na 

portalu społecznościowym Facebook, odwiedzający inne strony internetowe, które 

udostępnią/opublikują/powielą informację o Wydarzeniu, a także w postaci oraz 

mailto:prokado.proszkow@gmail.com
mailto:prokado.proszkow@gmail.com


odbiorcy dyplomów przyznawanych podczas Wydarzenia, list obecności podczas 

Wydarzenia oraz formularzy zgłoszeniowych do Wydarzenia. 

5. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. W związku z przetwarzaniem danych zgodnie z celem wskazanych w ust.2 niniejszej 

klauzuli, Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe mogą być udostępniane innym 

odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana oraz 

dziecka danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru 

Pani/Pana oraz dziecka danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa. 

7. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez 

okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej 

niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym. Jest 

Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie nie ujęcie dziecka w Wydarzeniu.  

11. Pani/Pana oraz dziecka dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 

z wykorzystaniem systemu informatycznego Administratora oraz w sposób 

niezautomatyzowany przez tworzenie papierowych list uczestnictwa. 

12.  Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. 

 

                                                                                                                 

…………………………………………. 

(data, czytelny podpis osoby uprawnionej) 

 

 

 


