
 

 

 

Komunikat organizacyjny 

Finał Wojewódzki Letniej Spartakiady LZS w grach zespołowych 

26.07.2020r. Środa Wlkp. 

Impreza dofinansowana z środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

1. Organizatorzy :  

- Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu 

- Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych 

- Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej 

- Urząd Miasta i Gminy Środa Wielkopolska 

2. Miejsce :  

Koszykówka uliczna + piłka nożna – Obiekty sportowe przy Zespole Szkół Rolniczych w 

Środzie Wlkp. ul. Kosynierów 2b 63-000 Środa Wielkopolska (parking dla busów od 

strony ul. Kórnickiej) 

Siatkówka – Boiska do siatkówki plażowej nad Jeziorem Średzkim, ul. Józefa  

Chełmońskiego 21A Środa Wielkopolska 63-000  

3.  Program imprezy :  

Godz. 10.00 – 10.30 przyjazd wszystkich ekip na Stadion LA ul. Kosynierów 2b 

Godz. 11.00 – 11.10 oficjalne otwarcie imprezy na Stadionie   

Godz. 11.15 – 14.15 rozgrywki w piłkę nożną i koszykówkę (obiekty sportowe ul. 

Kosynierów 2b) siatkówka (boiska  do plażówki ul. J. Chełmońskiego 21A) 

Godz. 12.30 – 15.00 obiad (wydawany na stadionie przy ul. Kosynierów 2b)  



4. Informacje organizacyjne  

4.1. Kierownik reprezentacji potwierdza przybycie poszczególnych zespołów u 

organizatora w godz. 10-10.30 w biurze zawodów zlokalizowanym na stadionie ul. 

Kosynierów 2b, 

4.2. Kierownik reprezentacji pobiera bony na obiady oraz dostarcza oświadczenia 

dot. zdrowia podpisane z osobna przez każdego uczestnika z datą zawodów 

(oświadczenia przesłane przez WZ LZS) oraz listę uczestników.  

4.3. Koszykówka będzie rozgrywana na sali gimnastycznej (adres jw.), piłka nożna 

na stadionie (adres jw.), natomiast siatkówka na boisku piaszczystym do plażówki  

(adres jw.) 

4.4. Zasady gry wg regulaminów LZS. Organizator zastrzega sobie zmiany po 

uzgodnieniu z WZ LZS.  

4.5. Dekoracja 3 najlepszych zespołów odbędzie się zaraz po zakończeniu 

rozgrywek poszczególnych gier na stadionie LA (adres jw.) 

4.6. Organizator zapewnia wodę dla każdego uczestnika oraz ciepły posiłek i 

podwieczorek serwowany na stadionie.  

4.7. Organizator nie zapewnia piłek do rozgrzewki.  

4.8. Uczestnictwo w rozgrywkach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

publikowanie i udostępnianie zdjęć  z imprezy na portalach społecznościowych, 

stronach www organizatora oraz gazetach lokalnych.  

5. Kontakt do bezpośredniego organizatora :  

Agnieszka Cichowlas tel. 721 147 151 , e-mail : aga.cichowlas@gmail.com 


