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1. Cele realizacji imprez sportowo - rekreacyjnych



Popularyzatorskie – popularyzacja rekreacyjnych form ruchowych,



Wychowawcze – zaspokajanie potrzeb różnych środowisk w zakresie różnych wzorów
rekreacji fizycznej,



Poznawcze – rozbudzanie zainteresowań aktywnym wypoczynkiem,



Zabawowe – tworzenie warunków do pozytywnie rozumianego współzawodnictwa,



Wypoczynkowe,



Zdrowotne – m.in. umożliwianie oceny sprawności fizycznej uczestników,



Integracyjne - nawiązywanie kontaktów i współpracy z lokalnym środowiskiem.

1.1. Podstawowe zasady organizacji imprez rekreacyjnych
1. Imprezy powinny być ogólnie dostępne niezależnie od płci, wieku i uzdolnień ruchowych,
2. Uczestnicy muszą odczuwać zadowolenie nie tylko z ostatecznego wyniku, ale także z samego
udziału,
3. Program imprezy powinien być zbieżny z zainteresowaniami grupy docelowej, zaspokajać potrzeby
uczestników w zależności od płci, wieku, wykształcenia, zawodu, miejsca zamieszkania itp.
4. Udział nie może narażać uczestników na ośmieszenie się lub utratę prestiżu, ani być podejmowany
pod przymusem (np.: administracyjnym, moralnym)
1.2. Klasyfikacja imprez rekreacyjnych wg wybranych kryteriów
1. Miejsce realizacji imprezy:


Plenerowe: boiska, parki, miejskie tereny zielone itp.



W pomieszczeniach zamkniętych: sale sportowe, świetlice, kluby itp.

2. Czas trwania:


Jednodniowe (np.: turnieje)



Wielodniowe (np.: spartakiady)

3.Cykliczność:


Jednorazowe



Okazjonalne, ale bez związku z poprzednimi imprezami



Powtarzalne, powiązane z tradycją oraz z programem rekreacji w danym środowisku

4. Skala działań organizacyjnych i liczba uczestników:


Duże (masowe), w skali zespołu szkół, osiedli, miejscowości



Małe (kameralne), dla uczniów szkoły, mieszkańców osiedla

5. Charakter uczestnictwa:


Zamknięte, organizowane dla określonej grupy osób



Otwarte:



Dostępne dla wszystkich, ale z uwzględnieniem wcześniejszego zgłoszenia



Spontaniczne, bez wcześniejszych zgłoszeń
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6. Zakres programowy


Jednodyscyplinowe (dominuje jedna forma rekreacji)



Wielodyscyplinowe (szereg form np.: festyny)

7. Treść


Festyny rekreacyjne



Spartakiady



Turnieje



Ligi rekreacyjne



Rekreacyjne imprezy terenowe

Zasady
bezpieczeństwa
(wypis
z
Rozdziału
10
o kulturze fizycznej)

w
USTAWY

dziedzinie
dnia
18

kultury
stycznia

fizycznej
1996
r.

Art. 50. 1. Osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność w sferze kultury fizycznej są
odpowiedzialne za bezpieczeństwo, porządek i higieniczne warunki podczas imprez sportowych oraz
zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki uprawiania sportu, rekreacji ruchowej i zajęć
rehabilitacyjnych ich uczestnikom.
2. (76) (uchylony).
2a. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki sanitarnohigieniczne obiektów
sportowych i rekreacyjnych oraz zasady sprawowania nadzoru nad ich przestrzeganiem.
3. Obowiązki organizatora imprezy masowej w zakresie bezpieczeństwa tej imprezy reguluje ustawa
z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 106, poz. 680, z 1998 r. Nr
106, poz. 668 i z 2001 r. Nr 41, poz. 465).
Art. 51. 1. W założeniach budowlanych oraz modernizacyjnych obiektów sportowych uwzględnia się
wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz warunki umożliwiające korzystanie z tych obiektów przez
osoby niepełnosprawne.
2. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, zasady i tryb opiniowania projektów urządzeń
sportowych i sprzętu sportowego pod względem ich zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa
i higieny użytkowania oraz korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne.
Art. 52. 1. Zawodnikom przysługuje prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków wynikłych na skutek uprawiania sportu.
2. Obowiązek ubezpieczenia zawodnika spoczywa na klubie lub związku sportowym, którego
zawodnik jest członkiem lub reprezentantem.

2. Organizacja – obowiązki organizatora imprezy sportowej

Do obowiązków organizatora należy:
1. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia do wójta, burmistrz lub prezydenta miasta
2. Uzyskanie opinii od policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i inspekcji sanitarnej
3. Zapewnienie służb porządkowych – co najmniej 10 ochroniarzy na 300 osób
4. Sporządzenie graficznego planu obiektu zwierającego m.in. drogi ewakuacyjne
3
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony i chroniony prawami autorskimi oraz innymi prawami, które należą
do autorów tego opracowania. Materiał nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany bez pisemnej zgody autora lub
autorów.

www.AnimatorSportuiRekraecji.pl

5. Opracowanie programu i regulaminu imprezy
6. Wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
7.Wykupienie ubezpieczenia OC – w przypadku imprez odpłatnych

Organizacja – sankcje za naruszenie zasad bezpieczeństwa


Kara aresztu (od 5 do 30 dni), grzywna (od 20 do 5000 zł), ograniczenie wolności (1 miesiąc)



Na organizatora m.in. za organizowanie imprezy bez zezwolenia



Na uczestnika m.in. za niewykonywanie poleceń służb porządkowych



Zakaz wstępu na imprezę masową (od 2 do 6 lat)



Przypadek niebezpiecznych przedmiotów i napojów alkoholowych wniesionych na imprezę

2.1. PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY
MASOWEJ
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn.
z 2005r. Dz. U. Nr 108, poz. 909) organizator imprezy masowej, nie później niż na 14 dni przed
planowanym terminem imprezy, jest obowiązany wystąpić do wójta, burmistrza, prezydenta miasta
właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy, z wnioskiem o wydanie zezwolenia na
przeprowadzenie imprezy masowej

Zdjęcie 1. Stadion Miejski
Imprezą masową jest impreza sportowa, artystyczna lub rozrywkowa, na której liczba miejsca dla
osób na stadionie, w innym obiekcie nie będącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym
przeprowadzenie imprezy masowej wynosi – nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub
innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy – nie mniej niż 300 (art. 3 pkt 1 ustawy)
Nie są imprezami masowymi, w rozumieniu niniejszej ustawy, imprezy odbywające się w teatrach,
operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki,
a także imprezy organizowane w placówkach oświatowych, imprezy sportowe organizowane
wyłącznie dla sportowców niepełnosprawnych, imprezy organizowane w ramach współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży oraz imprezy rekreacyjne ( art. 3a ustawy)
Przepisów ustawy nie stosuje się do imprez masowych nieodpłatnych organizowanych na terenach
zamkniętych będących w trwałym
zarządzie jednostek organizacyjnych podległych,
podporządkowanych lub nadzorowanych przez: Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości
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oraz ministrów właściwych: do spraw wewnętrznych, do spraw oświaty i wychowania, do spraw
szkolnictwa wyższego oraz do spraw kultury fizycznej i sportu, jeżeli jednostki te są organizatorami
(art.2 ustawy)

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej zawiera:


dane organizatora imprezy,



dane osób uprawnionych do występowania w imieniu organizatora,



dane kierownika ds. bezpieczeństwa,



informacje o miejscu, terminie, godzinach, charakterze imprezy,



informację o przewidywanej liczbie widzów,



informację o zgodzie właściciela/zarządcy terenu/obiektu na organizację imprezy,



informację o odpłatności za wstęp na imprezę.

3. Rodzaje planów organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych

Wykres 1. Rodzaje planów organizacji imprez sportowych
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Plany strategiczne
Dotyczą planu działań na dłuższy okres czasu od 2 do 5 lat np:


Zwiększenie masowości kultury fizycznej poprzez stworzenie racjonalnego systemu
całorocznych imprez rekreacyjnych o określonym charakterze



Upowszechnienie imprez sezonowych np.: „Akcja Lato”, „Zima w mieście”

Plany strategiczne
Polityka strategiczna – określa proporcje środków pokrywających koszty imprezy
Procedura strategiczna – przed opracowaniem koncepcji imprezy należy określić m.in. rzeczywiste
potrzeby uczestników, interes organizatora zawodów czy interesy i oczekiwania sponsorów
Reguły strategiczne – np.:
1) sponsorami strategicznymi imprezy nie mogą być podmioty zagraniczne konkurujące na rynku
z przedsiębiorstwami krajowymi;
2) na imprezach dziecięcych i młodzieżowych nie mogą być reklamowane wyroby tytoniowe
i alkoholowe

Rodzaje planów operacyjnych


Regulaminy (zawierają reguły i przepisy)



Program(zawierają procedury, czynności operacyjne)



Projekty (plany cząstkowe lub pierwotne)



Kosztorysy (plany budżetowe, finansowe)



Biznes plan (rodzaj systemowego planowania)

Przykład planu widowiska sportowo – rekreacyjnego (co?, w jakiej kolejności?)
1. Przywitanie uczestników
2. Przemówienia gości i szefa komitetu organizacyjnego
3. Wciągnięcie flagi na maszt
4. Ślubowanie uczestników i sędziów
5. Defilada uczestników
6. Program artystyczny, pokaz sprawności itp.
7. Zawody (eliminacje)
8. Występy, konkursy, loterie
9. Finał zawodów
10. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród
11. Pokaz ogni sztucznych, zabawa
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4. Program imprezy sportowej

Zdjęcie 2. Impreza sportowo-rekreacyjna

Co to jest Program imprezy?
Zawiera istotne i częściowo rozwinięte elementy planu w czasie i odpowiada na pytania: co?, kiedy?,
kto?, gdzie?
Zaspokaja potrzeby informacyjne widza,
rozpowszechnioną formą komunikacji informacyjnej.

zawodników,

sędziów

i

jest

najbardziej

Przykład programu imprezy sportowo - rekreacyjnej
I. Godzina 8.00 Zbiórka w sali gimnastycznej
1. Powitanie uczniów i odczytanie apelu olimpijskiego.
2. Przedstawienie programu dnia, omówienie harmonogramu konkurencji sportowych i zasad
rywalizacji. Podział na grupy.
3. Przedstawienie profilaktyczne uczniów kl.III gimnazjum.
4. Rozgrzewka przy muzyce – aerobik, prowadzona przez uczennice kl.II gimnazjum

II. Godzina 8.30 – 9.30 Konkurencje sportowo – rekreacyjne – boisko szkolne:
1. Bieg na 50 m
2. Skok w dal
3. Rzut piłeczką palantową
4. Pchnięcie kulą
5. Rzuty lotkami do tarczy
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III.

Godzina 9.40 – 10.00 Poczęstunek

IV.
Godzina 10.00 – 11.00 – sala gimnastyczna. Współzawodnictwo o tytuł ,,Najbardziej
usportowionej klasy”
1. ,,Wyścig kangurów”.
2. Przewożenie zawodnika na worku trzymającego łyżeczkę z piłeczką tenisową w ustach.
3. Odbijanie w biegu rakietką piłeczki tenisowej.
4. ,,Transport piłki”.

V. Godzina 11.10 – 12.30
Mecz piłki siatkowej uczniowie gimnazjum ( III – II i I).
Mecz piłki nożnej uczniów szkoły podstawowej (VI – V i IV).

VI. Godzina 12.40 – 13.00 Podsumowanie imprezy
1. Ogłoszenie wyników imprezy i wyłonienie ,,Najbardziej usportowionej klasy”, wręczenie nagród.
2. Podsumowanie wyników sportowych i wyłonienie najlepszych sportowców w roku szkolnym
2004/2005.Wręczenie nagród.
3. Ogłoszenie zwycięzców plebiscytu ,,Sportowiec
i gimnazjum. Wręczenie dyplomów i medali.

roku”

w kategorii

szkoła

podstawowa

4. Zakończenie.

Przy organizacji imprez rekreacyjno - sportowych należy pamiętać o napisaniu dokładnego
i przejrzystego harmonogramu. Harmonogram taki powinien zawierać następujące punkty:
Harmonogramy:
1. Spisanie czynności, zadań do wykonania (co?)
2. Określenie na podstawie szacunków i wyliczeń przeciętnego czasu trwania poszczególnych
czynności (ile czasu?)
3. Ułożenie czynności według kolejności czasu ich realizacji i logicznej kolejności następstw czynności
(kiedy?)
4. Określenie konkretnych wykonawców poszczególnych czynności (kto?)
5. Wykonanie grafiku
6. Rejestracja wykonania czynności w stosunku do planu (co wykonać?)

5. Zasady organizacji imprez rekreacyjno - sportowych w szkole

Zawody oraz imprezy rekreacyjno-sportowe są ściśle skorelowane z programem kształcenia
i wychowania fizycznego, a także ukoronowaniem zdobytych przez dzieci i młodzież umiejętności.
Można je organizować już od najmłodszych klas przede wszystkim w celu rozbudzenia zainteresowań
sportowych. Dzieci są zadowolone z wykonywanych ćwiczeń, z przyjemnością rozwiązują zadania
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ruchowe, pokonują przeszkody, co daje im odprężenie psychiczne, dobre samopoczucie i rozwój
sprawności fizycznej.
Organizacja i przygotowanie imprez rekreacyjno-sportowych nie jest jednak tak sprawą prostą, jak by
się mogło wydawać. Dlatego też od nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów, rodziców
i działaczy sportowych oczekiwana jest umiejętność dobrego działania organizatorskiego.
Przygotowanie imprezy sportowej nie może trwać jeden lub dwa dni. Należy ją zaplanować o wiele
wcześniej. Przystępując się do organizacji imprezy trzeba pamiętać o pewnych zasadach i regułach
działania. Wyróżniamy tutaj trzy etapy:
I etap – przygotowawczy, polega na: pozyskiwaniu środków i obmyślaniu sposobów działania,
pozyskiwaniu potrzebnych urządzeń i sprzętu sportowego oraz zapewnieniu ich sprawności,
pozyskaniu pomocników potrzebnych do przeprowadzenia imprezy, przygotowaniu obiektów
sportowych,
II etap – który polega na realizacji zawodów,
III etap – końcowy, to zakończenie imprezy: uporządkowanie obiektów oddanie sprzętu,
podsumowanie i ocena całej imprezy. Podziękowanie sponsorom.
Przed przystąpieniem do organizacji imprezy należy określić jej charakter ( masowa, indywidualna,
zawody drużynowe). Należy wtedy powołać komitet organizacyjny, który zajmie się całością
przygotowań. Dobrze byłoby zaangażować do organizacji i przeprowadzenia zawodów dzieci. Poczują
się one potrzebne i będzie to dobra motywacja do udziału w życiu sportowym szkoły. Ich dobór jednak
nie powinien być przypadkowy. Muszą to być osoby odpowiedzialne, które pod okiem nauczyciela
mogą tworzyć komisje pomocnicze:


sędziowska



gospodarczo – finansowa



propagandowa



techniczna



likwidacyjna

Należy dokładnie określić zakres obowiązków komisji na specjalnym zebraniu i zatwierdzić plan
działania.
Zakres działania komisji organizacyjnej ( nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy, rodzice,
uczniowie) powinna:


opracować regulamin imprezy,



opracować program,



określić miejsce i sprzęt potrzebny do przeprowadzenia zawodów,



dokonać podziału obowiązków między komisjami,



ustalić dokumentacje, wysłanie zgłoszenia,



poinformować o zawodach i rozpropagować je,



skompletować skład komisji sędziowskiej,



zorganizować komisje lekarską, sanitarną policyjną,



zapoznanie zawodników z obiektem i umożliwienie treningu.
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Wszystkie wyżej wymieniony sprawy mogą
przeprowadzona.

pójść na marne jeżeli impreza będzie źle

Przytoczony powyżej zakres prac komisji, komitetu organizacyjnego nie są czymś stałym,
niezmiennym lecz powinny być dostosowane do warunków organizacji danej imprezy.
Przykład imprezy sportowej

Zdjęcie 3. Szkolna Olimpiada Lekkoatletyczna
Idea organizacji takich imprez lekkoatletycznych jest prosta – zachęcenie dzieci i młodzieży do
uprawiania sportu na dowolnym poziomie zaawansowania. Korzyści jakie płyną z takiej inicjatywy są
wymierne. Podstawową korzyścią jest zwiększenie zainteresowań dzieci uprawianiem lekkoatletyki,
jak i sportu w ogóle. Uprawianie tej dyscypliny gwarantuje wszechstronny, fizyczny rozwój dziecka,
a forma konkurencji motywuje do systematycznej pracy nad poprawą swoich umiejętności i rozwoju
cech motorycznych. Dla nauczyciela, wyniki olimpiady będą całościowym obrazem sprawności
nauczanych dzieci. Na ich podstawie można również dokonać wstępnego doboru do sportu oraz
selekcji.
Olimpiada tego typu powinna być nastawiona na masowość, a w jej przygotowaniu i przeprowadzeniu
czynny udział powinni brać uczniowie.
Nazwa szkolna olimpiada lekkoatletyczna może budzić wiele kontrowersji wśród nauczycieli.
Oczywiście umowne jest zatytułowanie takiej imprezy, można ją jednak nazwać igrzyskami, czy
wielobojem lekkoatletycznym. Nie nazwa jest tu najważniejsza lecz cel. ,,Olimpiada” brzmi jednak
bardzo zachęcająco i może wpłynąć pozytywnie na poczucie własnej wartości potencjalnego
uczestnika. Dzieci chętnie zostają olimpijczykami, zdając sobie jednocześnie sprawę z różnic jakie
występują między prawdziwą olimpiadą, a ich szkolnymi zawodami.
Uczestnikami zawodów lekkoatletycznych mogą być uczniowie w każdym wieku. Należy zwrócić
uwagę na to, aby różnice wiekowe nie były zbyt duże.
Konkurencje, jakie będą wchodziły w skład olimpiady, mogą być różnorakie a ich ilość dowolna.
Punktacja, w przeciwieństwie do tabel lekkoatletycznych powinna premiować punktami każdy wynik.
Nagrody są dla dzieci czymś bardzo ważnym. Należy pamiętać aby na zakończenie zawodów
nagrodzić zwycięsców olimpiady.
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Popularyzacja różnych dyscyplin sportowych i kształtowanie nawyków rekreacyjno - ruchowych
u wszystkich uczniów nie zależnie od sprawności fizycznej jest głównym celem imprez sportowo rekreacyjnych.1

1

Materiały udostępnione przez OSIR. Sekcja Marketingu i Organizacji Imprez, INOWROCŁAW 2012
11

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony i chroniony prawami autorskimi oraz innymi prawami, które należą
do autorów tego opracowania. Materiał nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany bez pisemnej zgody autora lub
autorów.

