
„Jestem czysty- gram fair - play” 

  impreza sportowo – profilaktyczna  

Chrzanów 26.06.2013 

 
 

Czym jest fair play? 

Jest to poszanowanie dla samego siebie, które wyraża się poprzez: 

      * lojalność, poczucie sprawiedliwości i wspaniałomyślności; 

 szacunek i uznanie dla przeciwnika, niezależnie od tego czy został zwycięzcą 

czy pokonanym; 

 brak zamiaru demonstracyjnego chwalenia się swoim gestem fair - play; 

 postawą pełną godności i zdecydowania, jeżeli przeciwnik lub publiczność 

wykraczają przeciwko fair - play; 

 skromność w wypadku zwycięstwa i spokój w momencie porażki; 

 pełna świadomość, że przeciwnik jest przede wszystkim partnerem w grze. 

 

Cel imprezy 

 propagowanie sportu jako doskonałego środka wychowawczego wśród dzieci 

i młodzieży 

 szerzenie idei fair - play czystej gry zarówno w sporcie jak i życiu codziennym 

 niesienie przesłania bycia wolnym od uzależnień 

 rozpowszechnianie stylu życia bez nałogów 

 

Impreza składała się z : 

1) części warsztatowo-pokazowej:  

 zumba i street dance z POWER STUDIO 

 pokazy brazylijskiej sztuki walki Capoeira 

 warsztaty profilaktyczne i pierwszej pomocy 

2) części rekreacyjnej: 

 mecz towarzyski „Chrzanów vs. Reszta Świata” (drużyna gospodarzy miasta 

kontra drużyna Gości) 

3) części konkursowej: 

 Turniej Piłkarski „O Puchar Starosty” 

Rozgrywki odbywały się według systemu pucharowego. W skład drużyny wchodziło 

5 zawodników w tym bramkarz. Czas gry 2* 15 minut z przerwą. 

 



Nagrody otrzymali : 

 I miejsce -  Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza w Radoczy 

II miejsce -  Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza „RAZEM” w Gorlicach 

III miejsce -  Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza w Kętach 

W kategorii „Najlepszy Strzelec” nagrodę otrzymał Andrzej Górski z Placówki 

Opiekuńczo –Wychowawczej w Radoczy 

W kategorii „Najmłodszy Strzelec” nagrodę otrzymał Filip Korczak z Placówki 

Opiekuńczo –Wychowawczej w Kętach 

 Konkurs drużyn Cheerleaders 

Placówkę reprezentował jeden zespół taneczny. Grupa taneczna wykonywała układ 

taneczny do wybranej przez siebie muzyki. 

Nagrody otrzymali: 

I miejsce - Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie 

II miejsce - Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza w Kętach 

III miejsce - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Promyk” w Rzuchowej 

 Konkurs wiedzy o sporcie i profilaktyce uzależnień 

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap to test wiedzy o sporcie, 

składający się z 15 pytań. Drugi etap to finał quizu z udziałem publiczności. 

W przerwie między I i II etapem odbywała się prelekcja filmu dotycząca skutków 

zażywania narkotyków. 

Nagrody otrzymali: 

I miejsce – Tomasz Lewandowski z Wioski Dziecięcej Oświęcim – Rajsko 

II miejsce – Iza Chmielewska z Ośrodka Terapii Uzależnień w Jeżówce 

III miejsce – Dawid Lechocki z Socjalizacyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 

w Olkuszu 

      *Konkurs plastyczny 

Uczestnicy wykonali plakat promujący sport jako zdrowy tryb życia. Technika 

wykonania prac : malowanie farbami na dużym kartonie. Plakat wykonywany był 

w parach. 

Nagrody otrzymali: 

I miejsce – Paweł Kołacz i Rafał Dlouchy z Wioski Dziecięcej Oświęcim – Rajsko 

II miejsce –Mateusz Kirkiewicz i Dawid Wojtarowicz z Placówki Opiekuńczo –

Wychowawczej „RAZEM” w Gorlicach 

III miejsce – Paulina Smółka i Daria Stojek z Powiatowego Ośrodka Wsparcia 

Dziecka i Rodziny w Chrzanowie 

 Turniej „Boccia” 



Celem turnieju było rozwijanie zainteresowań, integracja społeczna, konfrontacja 

umiejętności, współzawodnictwo i nawiązywanie kontaktów.  

Nagrody otrzymali: 

I miejsce – Grzegorz Gnacek z Ośrodka Terapii Uzależnień w Jeżówce 

II miejsce – Marcin Zielonka z Centrum Administracyjnego dla Placówek 

Socjalizacyjnych im. Janusza Korczaka w Miechowie 

III miejsce – Bartosz Opyrchał z Placówki Opiekuńczo –Wychowawczej w Radoczy 

 

W imprezie uczestniczyły następujące placówki: 

1. Wioska Dziecięca Oświęcim – Rajsko 

2. Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krakowie  

3. Dom Dziecka w Jasieniu 

4. Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza „RAZEM” w Gorlicach 

5. Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-wychowawcza w Olkuszu 

6. Ośrodek Terapii Uzależnień w Jeżówce 

7. Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza w Radoczy 

8. Zespół Placówek Opiekuńczy –Wychowawczych w Nowym Sączu 

9. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Promyk” w Rzuchowej 

10. Dom Dziecka im. Bł. Jana Pawła II w Chrzanowie 

11. Centrum Administracyjne dla Placówek Socjalizacyjnych im. Janusza Korczaka 

w Miechowie 

12. Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza w Kętach 

13. Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


