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 Sport jest darem od Boga  

św. Jan Paweł II 

 

 

X ARCHIDIECEZJALNY TURNIEJ SIATKÓWKI 

SPORT DROGĄ DO BOGA 

rok szkolny 2016/17 

 

REGULAMIN 

Organizator 

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Łodzi  

Termin 

27 maja 2017 r.  

Cele: 

 duszpasterski: popularyzowanie idei miłości do każdego człowieka jako bliźniego, 

ukazanie sportu jako „szkoły cnót” – pracowitości, wytrwałości, posłuszeństwa, 

sprawiedliwości, solidarności, odwagi, samokontroli, 

 wychowawczy: kształtowanie postaw współdziałania w zespole, zachęcanie do 

przestrzegania zasady „fair play”, 

 sportowy: popularyzacja siatkówki wśród młodzieży szkolnej, 

 integracyjny (na poziomie nauczycieli): ukazanie komplementarnego ujęcia religii  

i kultury fizycznej, tworzenie warunków do rozwijania współpracy w procesie 

wychowawczym pomiędzy katechetami a nauczycielami wychowania fizycznego 

Miejsce 

Salezjańskie Liceum i Gimnazjum im. Księdza Bosko w Łodzi, ul. Wodna 34 

Program: 

8
30

 – rejestracja drużyn  

9
00

 – msza święta  

10
30

 – 16
00

 – zawody sportowe  



 2 

(W programie mogą pojawić się ewentualne zmiany po zamknięciu listy zgłoszeniowej) 

Uczestnicy 

Uczniowie gimnazjum (roczniki 2000-2003). Turniej będzie rozegrany osobno w kategorii 

dziewcząt i chłopców. Reprezentować szkołę może max 12 uczniów w każdej kategorii.  

Turniej przeznaczony jest dla amatorów, więc do zawodów nie mogą przystąpić osoby, 

które są uczniami klasy sportowej o profilu siatkarskim lub zawodnikami klubu sportowego 

w dyscyplinie: piłka siatkowa 

System rozgrywek 

Szczegółowe informacje zostaną podane po zamknięciu listy zgłoszeniowej 

Opiekunowie 

Katecheci i nauczyciele wychowania fizycznego 

Nagrody: 

 najlepsze drużyny otrzymają puchar archidiecezjalnego duszpasterza sportowców oraz 

medale, 

 wszystkie drużyny otrzymają dyplomy pamiątkowe 

Uwagi porządkowe: 

 opiekunowie powinni najpóźniej w dniu Turnieju dostarczyć do organizatora zgłoszenie 

imienne zespołu potwierdzone przez dyrektora szkoły, 

 uczniowie bez ważnych legitymacji szkolnych nie będą dopuszczeni do Turnieju, 

 uczestnicy zobowiązani są do przebrania się w strój sportowy i zmiany obuwia na 

sportowe, 

 zawodnicy powinni mieć koszulki w tym samym kolorze, 

 za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni organizatorzy nie odpowiadają, 

 organizator zapewnia wodę mineralną i dwie słodkie bułki dla każdego uczestnika 

Zapisów drużyn należy dokonywać do 28 kwietnia 2017 roku na adres e-mail: 

zwoliński_g@tlen.pl 

 

 

 Grzegorz Zwoliński 

       (doradca metodyczny ds. nauki religii) 
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