
„CAŁA SZKOŁA KIBICUJE MISTRZYNIOM – 2022/2023”

KONKURS DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, LICEALNYCH

ORAZ PRZEDSZKOLI Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

PROWADZONY POD 

HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

JAROSŁAWA STAWIARSKIEGO

Drodzy młodzi kibice.

 Zapraszamy  Was  do  uczestnictwa  w  niezwykłej  sportowej  przygodzie.

Spotkajmy  się  na  boisku  dwudziestodwukrotnego  Mistrza  Polski,  jednego  

z najbardziej utytułowanych  zespołów  kobiecej piłki ręcznej w Polsce, który sezonie

2017/2018  zdobył  Puchar  EHF.  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 S.A.
             

                                                                 



Termin  konkursu

01.10.2022 r. – 31.05.2023 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 – 2 dni przed terminem meczu.

2. Część plastyczna.

Wykonanie herbu MKS LUBLIN  w dowolnej technice plastycznej: wyklejanka,

rzeźba, haft itd.

3. Wykonanie bannera/transparentu/flagi szkoły

do promocji szkoły na meczu oraz barwnego kibicowania drużynie MKS

Zasady:

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

1 zgłoszona osoba = 1 punkt

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

z największą liczbą punktów

Zgłoszenie do konkursu:

Prosimy przesłać mailem na adres organizatora konkursu kontakt@mks.lublin.pl

 - do 07.10.2022 roku.

mailto:kontakt@mks.lublin.pl


Nagrody dla szkół:

I Miejsce :

Interaktywna podłoga FunFloor o wartości 15 000 zł dla zwycięskiej szkoły

II Miejsce:

Sprzęt sportowy marki Hummel (koszulki + spodenki) oraz piłki

III Miejsce:

Dzień z zawodniczkami MKS Lublin w wygranej szkole

Punktacja konkursowa: 

 część sportowa

           1 uczeń = 1 punkt

 część plastyczna

 I miejsce – 30 punktów

II miejsce – 20 punktów

III miejsce – 10 punktów

Dane organizatora konkursu:

MKS Lublin S.A.

Ul. Kazimierza Wielkiego 8

20-611 Lublin

www.mks.lublin.pl

tel.604 288 907, kontakt@mks.lublin.pl 

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

