
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA  ZGŁOSZENIA  - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE- 

roczniki 1998 i młodsze  

 

Wykaz imprez na rok szkolny 2017/2018  

wg Kalendarza W-M SZS w Olsztynie organizowanych przez  PCSTIR  

 

Lp. Zadanie 
Zawody Powiatowe 

Miejsce /  termin  

Zgłasza m 

udział  w  

zaw odach.  

Zakreśl i ć  

(x )  

 

UWAGI 
(o so ba  

o dpo w iedz ia lna   za  

dy scy pl inę  +  n u mer  

ko n ta kto w y )  

1 
Piłka ręczna chłopców  

Piłka ręczna dziewcząt  

Około 30 października    

Około 27 października  

2 
Piłka nożna chłopców  

Piłka nożna dziewcząt  

do ustalenia    

do ustalenia  

3 
Piłka siatkowa chłopców  

Piłka siatkowa dziewcząt  

Około 17 października    

Około 23 października  

4 
Halowa piłka nożna chłopców  

Halowa piłka nożna dziewcząt  

do ustalenia    

do ustalenia  

5 
Drużynowe zawody w tenisie 

stołowym  

Około 4 października    

 

6 
Koszykówka dziewcząt  

 

Około 31 października    

 

7 
Koszykówka chłopców  Około 26 października    

 

8 
Zawody lekkoatletyczne  

 

Maj 2018   

Szczytno 

9 
Indywidualne biegi przełajowe  Kwiecień 2018    

Szczytno 

10 
Sztafetowe biegi przełajowe  Około 22 Września   

Szczytno 

11 
Mieszane sztafetowe biegi 

przełajowe  
Kwiecień 2018    

Szczytno 

12 
Siatkówka plażowa dziewcząt  Maj 2018   

Szczytno 

13 
Siatkówka plażowa chłopców  Maj 2018   

Szczytno 
 

 

 

Pieczęć  szkoły  

 

 

 

 

………………………………………  

Data i  podpis Dyrektora Szkoły  

 

………………………………………………………………………………….  

 

………………………………………………………………………………….  

 

………………………………………………………………………………….  
Pełna nazw a szkoły  z  adrese m do korespondencj i  oraz adrese m e - mai l  



Załącznik Nr 1 

 
WAŻNE 

Prosimy o przesłanie uzupełnionej karty zgłoszeniowej do 15.09.2017r. od 

otrzymania do Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w 

Szczytnie ul. Jana Lipperta 10, 

12 – 100 Szczytno,  faxem pod nr telefonu (0 89) 624 86 15 

lub na adres strony internetowej:  sport@powiat.szczytno.pl 

UWAGA!!! 

O miejscu i terminie zawodów informowane będą tylko te szkoły, które 

zgłoszą udział w zawodach na podstawie w/w karty zgłoszeniowej . 

Informacje wysyłane będą wyłącznie na podany w kartach adres  e-mail 

szkoły. 

 

Wszystkie szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się 

zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 

września 2017r. 

 

Komunikaty  o zawodach powiatowych jak również Terminarz i Regulamin 

Szkolnych Imprez Sportowych na rok 2017/2018 dostępny jest na stronie: 

http://sport.powiatszczycienski.pl 

 

Informacja Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego: 

Przypominamy szkołom biorącym udzia ł  w rozgrywkach i  zawodach 

sportowych real izowanych w ramach Regulaminu Szkolnych Imprez 

Sportowych 2017/2018,  o  obowiązku wnies ienia  rocznej  sk ładka /40 zł /  na 

cele  s tatutowe związku na nasz rachunek bankowy:  

54 1240 5598 1111 0000  5030 9 704 
 

                                         Przewodniczący W -M SZS 

                                                 Wacław Wasiela 
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