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REGULAMIN 

 

OGÓLNOPOLSKICH IGRZYSK AKTYWNA  WIEŚ 
 

Honorowy Patronat 
 

Wiceprezes Rady Ministrów            Wiceprezes Rady Ministrów 
 

Minister Aktywów Państwowych       Minister Rolnictwa I Rozwoju Wsi  
                                Jacek Sasin                                       Henryk Kowalczyk  

 
Marszałek  Województwa Lubelskiego 

Jarosław Stawiarski 
 

                        Igrzyska są  dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 
 

I. CEL 

 Popularyzacja sportu, rekreacji i turystyki  w środowisku wiejskim; 

 Zwiększenie zainteresowania społeczności wiejskiej systematycznym  uczestnictwem w różnego 
rodzaju formach aktywności fizycznej; 

 Tworzenie atrakcyjnej oferty  i systemu  imprez sportowo-rekreacyjnych dostępnych dla wszystkich 
mieszkańców wsi; 

 Promowanie wśród mieszkańców wsi aktywnego spędzania czasu wolnego oraz jego walorów 
prozdrowotnych; 

 Aktywizacja osób objętych wykluczeniem i  marginalizacją społeczną, wzmocnienie wolontariatu 
stałego; 
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 Przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości) oraz zjawiskom patologii 
społecznej; 

 Patriotyczne wychowanie przez szacunek dla prawa, symboli narodowych i tradycji; 

 Współpraca z samorządami terytorialnymi wszystkich szczebli w zakresie kształtowania polityki 

społecznej, sportowej, kulturalnej i patriotycznej. 

 

II. ORGANIZATORZY   

 Krajowe Zrzeszenie LZS  

 Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie 
 

III. PARTNERZY I SPONSORZY  

 Lubelski Urząd Wojewódzki 

 Samorząd Województwa Lubelskiego 

 Powiat Zamojski 

 Miasto Krasnobród  

 Krasnobrodzki Dom Kultury 

 PZU S.A. 

 Totalizator Sportowy Sp. z o.o. 

 Mentor  S.A. 

 Rady Sołeckie 

 Koła Gospodyń Wiejskich 

 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 

 Stowarzyszenie Wespół (sporty ludowe). 
 

 
IV. TERMIN I MIEJSCE 

 
 Finał  Centralny: 
 Ogólnopolskie Igrzyska Aktywna Wieś -  16-18 września 2022 r. Krasnobród, woj. lubelskie, 

        obiekty sportowe Stadionu Miejskiego IGROS. 
 

 Przyjazd reprezentacji wojewódzkich do Krasnobrodu - 16.09.2022 r. do godz. 17.00 do 
Recepcji   Igrzysk mieszczącej się w Ośrodku Informacji Turystycznej ul. Tomaszowska 25, 
numer telefonu od godziny: 14.00: (84) 534 28 42. Pobyt ekip do 18.09.2022 r. do obiadu 
(możliwość otrzymania suchego prowiantu za obiad po uzyskaniu takiej informacji). 

 Przyjazd władz statutowych członków Rady Głównej KZ LZS i  GKR, Prezesów i 
Przewodniczących WZ LZS i  gości  - 16.09.2022 r. do godz. 17.00 do hotelu Renesans    
w Zamościu ul. Grecka 6. 
 

 
 V. ZASADY UCZESTNICTWA 

 
1/ Prawo startu mają: 
     kobiety i mężczyźni urodzone/ni w roku 2004 i starsze/si - zwycięzcy Wojewódzkich Igrzysk          

Sportowo-Rekreacyjnych Sołectw w poszczególnych konkurencjach. 

Każdy uczestnik ma prawo do startu w maksymalnie dwóch konkurencjach. 

 

       2/ Zakwaterowanie i wyżywienie 

           

            Limit    uczestnictwa  dla   każdego    województwa: 
             - 40  uczestników           (zawodnicy, kierownicy, opiekunowie, kierowcy, goście). 

Osoby poza limitem do uzgodnienia z bezpośrednim organizatorem: WZ LZS w Lublinie nr telefonu: 
             81 525 77 60 e-mail: lzslublin@op.pl   
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VI. PROGRAM  
 
       KONKURENCJE SPORTOWO-REKREACYJNE 
 

1. Od sadzeniaka do kopca 

W konkurencji bierze udział 3 uczestników (2 mężczyzn i  1 kobieta). Pierwszy z nich z linii startu 

biegnie (25 m) z koszyczkiem ziemniaków (16 sztuk) do wyznaczonych drabinką koordynacyjną pól 

(drabinka 16 polowa). Tam zostawia po jednym ziemniaku w każdym polu i wraca z koszyczkiem na 

linię startu. Tu drugi uczestnik (kobieta) odbiera od niego pusty koszyk i biegnie zbierać ziemniaki, 

które później z  koszykiem ustawia na sankach stojących przed drabinką. W tym momencie trzeci 

uczestnik zaczyna linką ściągać sanki z koszykiem. Drugi uczestnik (kobieta) ma prawo asekurować 

sanki do momentu dociągnięcia ich do mety, ale nie może przesuwać czy ciągnąć sanek, a jedynie 

postawić, gdyby się przewróciły. Po minięciu przez sanki wyznaczonej linii, ziemniaki muszą być 

ręcznie wyjęte z koszyka i umieszczone w specjalnym „kopcu”. Konkurencja kończy się, gdy wszystkie 

ziemniaki będą przykryte pod kopcem (daszkiem pokrytym słomą). Konkurencja rozgrywana jest na 

czas. O kolejnościi    ddeeccyydduujjee  łłąącczznnyy  cczzaass  ddrruużżyynnyy..  

 

2.  Wyścig okrężny na hulajnogach - sztafeta 

            Startuje reprezentacja województwa w 4 osobowym składzie (2 mężczyzn, 2 kobiety). 

      Uwaga !! start  zawodników na linii środkowej toru na przeciwległych  stronach. Trasa po 
obwodzie  toru. 

            Konkurencję rozpoczyna zawodnik, która na sygnał prowadzącego rozpoczyna wyścig. Dojeżdżając do     

            linii startu przekazuje hulajnogę następnemu, który kontynuuje wyścig. Czas drużyny liczy się po   

            minięciu linii mety /która znajduje się w miejscu startu pierwszego zawodnika/  W każdym wyścigu 

      startują równocześnie dwie drużyny.   Zwycięża drużyna, która wygrała wyścig finałowy /przy systemie 
pucharowym/    lub uzyskała najlepszy czas. 

3.Rodeo 

W konkurencji startuje po 2 mężczyzn z każdej reprezentacji wojewódzkiej. Każdy z uczestników 
stara się jak najdłużej utrzymać na poruszającym się sztucznym  byku/koniu. Liczy się czas,  w 
którym startującemu uda się utrzymać na byku/koniu. 
O kolejności decyduje łączny czas 2 zawodników. W przypadku utrzymania się na byku/koniu w 
maksymalnym ustalonym przez sędziów czasie  + 10 sekund  do czasu łącznego drużyny. 
 

4.Dojenie sztucznej krowy 

W konkurencji biorą udział 2 kobiety z reprezentacji wojewódzkiej. Każda z nich doi sztuczną krowę 
przez ustalony przez sędziów czas. W konkurencji liczy się suma  „udoju” uzyskanego  przez 2 
zawodniczki. 
 

5. Slalom taczką z kostką słomy 

W konkurencji startują drużyny w składach 5 osobowych (3 mężczyzn i 2 kobiety), przewożąc na 
taczce kostkę słomy slalomem, między ustawionymi pachołkami na odcinku 30 m  (2x15 m), po 
czym następuje zmiana osoby prowadzącej taczkę. Konkurencja rozgrywana na czas.  Jeśli podczas   
wykonywania slalomu kostka spadnie z taczki, należy zatrzymać taczkę i umieścić kostkę na taczce, 
w tej czynności nie może pomagać inny uczestnik konkurencji. Każde pominięcie pachołka  skutkuje 
doliczeniem 2  sekund kary a dotknięcie 1 sekundy. O kolejności decyduje łączny czas drużyny. 
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6. Rzut podkową do celu 

Startuje reprezentacja województwa w 3 osobowym składzie (2 mężczyzn i 1 kobieta). Na ziemi, w 

odległości 5 m od linii  rzutów wyznaczona tarcza o wymiarach 2,5 m x 2,5 m z  punktacją od 1 do 10 

pkt.  Każdy uczestnik wykonuje 5 ocenianych rzutów. O kolejności decyduje suma punktów 

zdobytych przez drużynę. 

7. Karny 

  W konkurencji startuje 4 uczestników z województwa (3 mężczyzn i 1 kobieta w tym jeden 
bramkarz). Konkurencja polega na strzelaniu rzutów karnych z odległości 10 m do bramki o 
wymiarach 5  x 2 m (z bramkarzem). Każdy zawodnik wykonuje 2 strzały, w przypadku remisu, gra 
do „złotej  bramki”. Konkurencja rozgrywana systemem „do dwóch przegranych pojedynków” 
(losowanie przed rozpoczęciem  konkurencji). 

8. Corn hole drużynowe Kobiet i Mężczyzn 

W konkurencji startuje 4 osobowa drużyna z województwa (2 kobiety i 2 mężczyzn). Rzuty 
woreczkami z kukurydzą do specjalnej tablicy.  Na ziemi w odległości 6 m od linii rzutów tablica o 
wymiarach  60 cm x 120 cm z otworem o wymiarach Ø 15 cm.  Rzut do otworu – 10 pkt, na tablicę 5 
pkt. Każdy uczestnik wykonuje 5 rzutów ocenianych. O kolejności decyduje suma punktów 
zdobytych prze drużynę. 
 

9.Narty integracyjne drużynowe Kobiet i Mężczyzn 

W konkurencji startuje drużyna (2 kobiety i mężczyzna). Do przebycia odcinek 40 m. (2 x 20 m z 
nawrotem) w specjalnych trzyosobowych nartach.  O kolejności decyduje czas drużyny. 

 

10. „Jak Wojtek został strażakiem” 

Startują 2 osoby z województwa. Na sygnał sędziego obie biegną z linii startu do miejsca w którym 

zakładają/ ubierają pas strażacki i hełm po czym biegną dalej pokonując dwie przeszkody i docierają 

do punktu „strzału” z hydronetki. Jedna z nich pompuje urządzenie wytwarzając ciśnienie wody, 

druga kieruje strumień wody do specjalnej tarczy aby uruchomić sygnał dźwiękowy. Konkurencja na 

czas. 

 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE   

              Prezentacja sportów ludowych,  stoiska z produktami regionalnymi,  występy okolicznościowe. 

Promocja regionów do decyzji województw. 

 

VII.  ZGŁOSZENIA 
 
Wojewódzkie Zrzeszenia LZS mają obowiązek dokonania zgłoszeń według załączonego wzoru: 
do KZ LZS iwona.kania@lzs.pl z odpisem do Organizatora (lzslublin@op.pl)  do dnia: 10.09.2022 r. 
 
VIII. NAGRODY 

 
Za zajęcie miejsc   I - III  w konkurencjach uczestnicy  otrzymują medale.  

Za  udział   województwa  otrzymują  okolicznościowe  puchary. 

 
 

     
 
 

mailto:iwona.kania@lzs.pl
mailto:lzslublin@op.pl


5 

 

 IX. ZASADY FINANSOWANIA 
 

 Koszty organizacyjne, wyżywienia i zakwaterowania Ogólnopolskich Igrzysk Aktywna Wieś  
według limitu 40 osób z województwa pokrywa Krajowe Zrzeszenie LZS.  Koszty wpisowego              
w wysokości 50 zł  pokrywają uczestnicy lub jednostki delegujące. Województwa otrzymają 
refundację części kosztów transportu do Krasnobrodu. 

 Konto do wpłat wpisowego:  
konto Krajowego Zrzeszenia LZS ul. S. Krzyżanowskiego 46 a, 01-220 Warszawa   
Bank Millenium S.A. nr  68 1160 2202 0000 0000 2991 3604. 
(Prosimy o podanie danych do faktury  przy wpłacie i przy zgłoszeniu mailowym: nazwa 
podmiotu, adres, NIP. Wpłacający jest jednocześnie odbiorcą wymienionej faktury). 

 
 

X. DANE OSOBOWE 
 

1.Administratorem danych osobowych uczestników, trenerów, członków drużyn i innego personelu 
jest Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Warszawie, ul. Seweryna 
Krzyżanowskiego 46A, 01-220 Warszawa (dalej: „LZS”). 

2.Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez LZS danych osobowych można kierować na 
adres: lzs@lzs.pl 

3.Dane osobowe (tj. imię i nazwisko, rocznik/kategoria wiekowa, nazwa klubu, województwo,  
wynik, wizerunek) będą przetwarzane w celu: umożliwienia startu w  Ogólnopolskich Igrzyskach 
Aktywna Wieś, przeprowadzenia i odbycia Igrzysk, informowania o przebiegu Igrzysk i wynikach 
zawodników na nich osiąganych, promowania Igrzysk w mediach, sprawozdawczości dotyczącej 
Igrzysk. 

4.Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie 
uzasadniony interes LZS w postaci umożliwienia zorganizowania i promowania Igrzysk i działań LZS z 
tym   związanych, realizacji celów statutowych LZS, w szczególności wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu oraz promowania rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego oraz 
art. 6 ust. 1 lit. e RODO – niezbędność do wykonania zadania (zorganizowania Igrzysk), 
realizowanego w interesie publicznym. 

5.LZS może ujawniać dane osobowe upoważnionym pracownikom/współpracownikom LZS, którzy 
w celu wykonywania swoich obowiązków muszą posiadać dostęp do tych danych; pozostałym 
współorganizatorom; partnerom i sponsorom Igrzysk; przedstawicielom mediów relacjonującym 
przebieg Igrzysk; podmiotom świadczącym na rzecz LZS usługi, np. usługi hostingu, usługi 
informatyczne; dostawcy oprogramowania służącego do zgłaszania kandydatów oraz podmiotom, 
w tym organom i urzędom, które mogą żądać ujawnienia danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa (odbiorcy danych). 

6.Dane  osobowe  będą  przechowywane do czasu zaistnienia podstawy do ich usunięcia. 

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

1) sprostowania w przypadku gdy Pani/Pana dane są nieprawidłowe lub niekompletne, 

2) usunięcia w przypadku gdy: 
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przetwarzane,  
b) cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych i brak jest innej podstawy 

przetwarzania,  
c) wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych i brak jest nadrzędnych 

prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, 
d) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, 
e) dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 

przepisu prawa,  
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3) ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy: 
a) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający 

sprawdzić prawidłowość tych danych, 
b) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie wyraża Pani/Pan zgody na ich 

usunięcie, 
c) dane nie są już potrzebne dla LZS, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub 

dochodzenia roszczeń, 
d) wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy 

prawnie uzasadnione podstawy po stronie LZS są nadrzędne wobec podstawy 
Pani/Pana sprzeciwu,  

4) przenoszenia danych w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie 
zgody oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany,  

5) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się 
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony w związku z 
Pani/Pana szczególną sytuacją. 

8.Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych jest 
niezgodne z obowiązującymi przepisami. 

9.W przypadku jeśli Pani/Pana dane osobowe nie zostały podane przez Panią/Pana osobiście, 
oznacza to, że uzyskaliśmy je od klubu sportowego lub związku sportowego, do którego Pan/Pani 
przynależy. Podanie danych osobowych nie było wymogiem ustawowym, ale jest konieczne do 
wzięcia udziału w Igrzyskach.  

10.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich. 

11.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

 
 

       XI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Igrzyska  będą się odbywać zgodnie z obowiązującymi w terminie zawodów  Rozporządzeniami 
Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z trwającym stanem zagrożenia  epidemicznego. 

 

2. Wizerunek. Wszyscy uczestnicy, trenerzy, członkowie drużyn i inny powiązany personel biorący 

udział w  Ogólnopolskich Igrzyskach Aktywna Wieś  wyrażają zgodę na rozpowszechnienie 

swojego wizerunku, utrwalonego w formie zdjęć lub relacji video, sporządzanych w trakcie 

Igrzysk, w tym np. w czasie udziału w zawodach, również w obecności innych uczestników. 

Zdjęcia i relacje video mogą  być dostępne w prasie, na stronach internetowych 

Organizatorów, branżowych stronach internetowych, kontach Organizatorów w mediach 

społecznościowych oraz w informatorach branżowych.   

 
3. W sprawach spornych nie ujętych w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 
 
Warszawa,  01.09.2022 r.                                                                  

                KRAJOWE ZRZESZENIE 
    LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE 
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Wojewódzkie Zrzeszenie LZS  w  …………………………………………………………………………... 
 
 
Deklaracja  udziału w  Ogólnopolskich Igrzyskach  Aktywna  Wieś  Krasnobród 2022 

 
Limit: - 40 osób,  
(osoby w limicie : zawodnicy, kierownicy, opiekunowie, kierowcy, władze,  goście) 
   

 

PROGRAM 

                                        

Liczba osób              

w limicie 

                                        

Liczba osób poza 

limitem 

Uczestnicy bezpośredni 
  

 

Osoby towarzyszące: członkowie 

Rady Głównej KZ LZS i  GKR, Prezesi i 

Przewodniczący WZ LZS,  Członkowie 

Honorowi, goście. 

 

  

RAZEM: 
  

 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………… 
 
  Prezes /Przewodniczący / Sekretarz WZ LZS 

       


