
Regulamin konkursu „MISTRZ ŻONGLERKI”  

 

1. Organizator:  
Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie 

  

2. Cel konkursu:   
- popularyzacja gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży 

- propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, szczególnie podczas 

panującej pandemii COViD-19 

- popularyzacja zdrowej sportowej rywalizacji 

 

3. Terminy konkursu:  
konkurs będzie trwał od 31.07.2020 roku do 25.09.2020 roku.  

Ogłoszenie wyników 28.09.2020 roku na stronie www.gik-leczyce.pl oraz profilu 

Facebook GIKiB Łęczyce. 

 

4. Zgłoszenia:  
film z wykonanymi żonglerkami należy przesyłać na: 

- e-mail kontakt@gik-leczyce.pl do dnia 25.09.2020 roku.  

Do wiadomości należy dołączyć zgodę na przetwarzanie wizerunku na potrzeby 

konkursu, Imię i nazwisko, miejscowość, datę urodzenia.  

 

5. Uczestnictwo: 
 W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy Łęczyce.  

Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach głównych:  

- „żonglerka nogami”  -  „żonglerka głową”.  

 

Konkurs odbędzie się w kilku kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn: 

- chłopców oraz dziewcząt w wieku 9-10 lat. 

- chłopców oraz dziewcząt w wieku 11-13 lat 

- chłopców oraz dziewcząt w wieku 14-15 lat 

- chłopców oraz dziewcząt w wieku 16-17 lat 

- OPEN kobiet 

- OPEN mężczyzn 

 

http://www.gik-leczyce.pl/
mailto:kontakt@gik-leczyce.pl


6. Zasady udziału:  
I KONKURENCJA - „żonglerka nogami”   

Podbijanie piłki nożnej nogami lub nogą w czasie 1min., piłka nie może dotknąć 

podłoża, w razie „skuchy” można kontynuować próbę do upływu 

wyznaczonego czasu tj. 1min., liczenie odbić piłką zaczyna się od nowa. 

 

II KONKURENCJA -  „żonglerka głową” 

Podbicia piłki głową w czasie 1min., piłka nie może dotknąć podłoża, w razie 

„skuchy” można kontynuować próbę do upływu wyznaczonego czasu tj. 1min., 

liczenie odbić zaczyna się od nowa. 

Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator. 

Przystępując do zawodów można użyć dowolnej piłki nożnej o rozmiarach  

4 lub 5. Jedno odbicie jest traktowane jako jeden punkt. Sumowane będą 

podbicia piłką dla zawodników w każdej kategorii. O kolejności miejsc decyduje 

liczba zdobytych punktów, czyli podbić piłką. W każdej kategorii głównej oraz 

wiekowej wyłonimy zwycięzców (największa ilość zdobytych punktów). 

 

7. Postanowienia końcowe:  
Konkurs skierowany jest dla dorosłych, młodzieży i dzieci z Gminy Łęczyce. 

Głównym celem jest zabawa oraz zachęcenie do aktywnego spędzania czasu 

wolnego w tym trudnym dla nas wszystkich okresie, jaki panuje na świecie.  

 

Żonglerka to wspaniała możliwość treningu na małej przestrzeni, poprzez który 

podnosimy swoją technikę piłkarską. Żonglerka poprawia kondycję, refleks  

oraz koordynacje ruchową. Zachęcam do wspólnej zabawy, angażujcie i 

mobilizujcie kolegów, koleżanki, rodziców, przyjaciół … Tak, aby każdy mógł 

spróbować swoich sił. Czy zrobisz 10 czy 1000 żonglerek nie jest istotne. 

Najważniejsza jest zabawa. Filmiki najlepszych w każdej kategorii umieścimy na 

stronie internetowej i profilu Facebook organizatora - GIKiB. – T. Myszewski 

8. Nagrody:  

Dla wszystkich zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe, 

 a dla pozostałych uczestników symboliczne upominki. 

 

Czekamy na filmy, kto zrobi najwięcej żonglerek 

w minutę i okaże się MISTRZEM GMINY ŁĘCZYCE ? 



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

UCZESTNIKA KONKURSU  „MISTRZ ŻONGLERKI” 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie 

wizerunku uczestnika konkursu tj. 

 

………………………………………..……………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 

przez Gminną Instytucję Kultury i Bibliotekę w Łęczycach z siedzibą w 

Strzebielinie w celu promocji i organizacji konkursu „MISTRZ ŻONGLERKI”  

  
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez 

zamieszczenie fotografii ,filmu oraz pracy konkursowej. Zgoda dotyczy 

umieszczania wizerunku na profilu społecznościowym Facebook,  

stronie internetowej www.gik-leczyce.pl oraz w gazetach. 

 

 

........................................................................... 

(data i podpis) 


