
 

 

  

 

 

 

 

 

KONKURS DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJALNYCH   

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

 

 
Drodzy młodzi kibice … 

  Zapraszamy Was do uczestnictwa w niezwykłej sportowej przygodzie. 

Spotkajmy się na boisku jednego z najbardziej utytułowanych  zespołów  kobiecej 

piłki ręcznej w Polsce, który sezonie 2016/2017 po raz dziewiętnasty uzyskał 

mistrzostwo Polski. Zespół piłkarek ręcznych jest wielkokrotnym zdobywcą Pucharu 

Polski oraz jedynym w historii rodzimego handballu zdobywcą Pucharu Europy. 

Wasz czynny udział w meczach Mistrzyń Polski, doda ducha walki naszym 

szczypiornistkom i będzie promocją Waszej szkoły w Lublinie, a także w całym 

województwie lubelskim.     

 
Organizator konkursu 

 
Klub sportowy MKS Lublin 

              

                                                              
 
 

Termin  konkursu 

 

17.09.2016r. – 30.04.2017 r.  

 

 

 



 

 

Miejsce konkursu: 

 

Hala Globus w Lublinie 

 

 

Cele konkursu: 

1. Popularyzowanie wśród młodzieży piłki ręcznej. 

2. Rozwijanie wrażliwości  i empatii sportowej oraz zasad fair play. 

3. Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży.  

4. Kreowanie aktywnego spędzania wolnego czasu. 

5. Integracja środowiska na rzecz sportu. 

6. Promocja szkoły. 

 

Program konkursu: 

1. Część sportowa. 

Aktywne i barwne kibicowanie podczas meczów rozgrywanych w Hali Globus 

w Lublinie.  

Zgłoszenie liczby kibiców – 3 dni przed terminem meczu. 

2. Część plastyczna. 

Wykonanie figurki maskotki drużyny MKS Lublin  

Technika dowolna (masa solna, masa papierowa, masa gipsowa, szyte, itd.) 

Termin dostarczenia opisanych figurek -  do 01.05. 2017 r. 

3. Konkurs wiedzy : 

Udzielenie odpowiedzi na pytania zamieszczane  na  www.mks.lublin.pl 

po każdym rozegranym meczu. 

Termin dostarczenia odpowiedzi – do 01.04. 2017 r. 

 

Zasady: 

1. Za zgłoszenie grupy uczniów na mecz MKS Lublin szkoła otrzymuje punkty:  

1 zgłoszona osoba = 1 punkt 

2.  Po meczu na stronie internetowej drużyny należy odnaleźć ukryte pytanie 

odnośnie danego meczu, a następnie udzielić na nie poprawnej odpowiedzi, 

poprawna odpowiedź = 5 punktów 

3. Dodatkowo wykonanie figurki maskotki drużyny MKS Lublin w dowolnej 

technice plastycznej 

4. Pod koniec sezonu punkty szkoły są sumowane, nagrodę otrzymują szkoły  

z największą liczbą punktów 

 

http://www.mks.lublin.pl/


 

 

Konkurs oceniać będzie jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele: 

 Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. 

 SPR Lublin S.S.A. 

 Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej w Lublinie. 

 Klubu kibica MKS Lublin 

 Woda Bystra 

 Radio Eska 

Zgłoszenie do konkursu: 

Przesłać mailem na adres organizatora konkursu kontakt@mks.lublin.pl 

 - do 14.09. 2017 roku. 

Nagrody dla szkół: 

I Miejsce : 

Profesjonalna sesja zdjęciowa do kalendarza z Mistrzyniami Polski, projekt oraz 100 

sztuk kalendarza dla szkoły. Zapas wody Bystra 

II Miejsce: 

Dzień z mistrzyniami w szkole – trening, spotkanie, zdjęcia, wspólne gry i zabawy. 

Zapas wody Bystra 

III Miejsce: 

Zestaw koszulek sportowych dla szkoły. Zapas wody Bystra 

 

Punktacja konkursowa:  

 część sportowa 

           1 uczeń = 1 punkt 

 część plastyczna 

 I miejsce- 10 punktów, 
 II miejsce- 9  
 III miejsce- 8  
 

 konkurs wiedzy  

poprawna  odpowiedź  = 5  punktów 

Dane organizatora konkursu: 

SPR Lublin S.S.A. 

Ul. Kazimierza Wielkiego 8 

20-611 Lublin 

www.mks.lublin.pl 

tel.81 475 48 38, kontakt@mks.lublin.pl  

mailto:kontakt@mks.lublin.pl
http://www.mks.lublin.pl/
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