
MARSZAŁKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - 2021 

Krótka informacja o budżecie 

MBO-0071/P7/21 Życie na sportowo - życie na zdrowo: program umożliwiający powszechną 

dostępność usług w zakresie kultury fizycznej o wysokim standardzie, upowszechniających 

aktywny styl życia oraz sposoby walki ze skutkami pandemii (zawody lekkoatletyczne) 

Zawody lekkoatletyczne dla wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych 

oraz osób dorosłych. Zawody w trzech grupach wg wieku w ciągu trzech dni 

Pierwszy dzień- klasy SP I - IV,  

Drugi dzień – klasy SP V - VIII,  

Trzeci dzień- SPP + dorośli /. 

Zawody odbędą się w okresie kwiecień - październik. Klasy SP: I-II – 30m, 300m bieg 

przełajowy, klasy III - IV – 60m, skok w dal, 600m, rzut piłeczką palantową, klasy V-VI - 

60m, skok w dal, 600m, 1000m, rzut piłeczką palantową, klasy VII - VIII – 100m, 300m, 

600m, 1000m, skok w dal, skok wzwyż, kula, oszczep, szkoły ponadpodstawowe – 100m, 

200m, 400m, 800m, 1500m, skok w dal, skok wzwyż, kula, oszczep, dorośli – 100m, 400m, 

1500m, 5000m, skok w dal, kula. W zawodach udział wezmą mieszkańcy co najmniej dwóch 

powiatów. Zawody odbędą się na stadionie lekkoatletycznym w Czeladzi. W zawodach udział 

weźmie około 1200 osób, czyli około 400/dzień. 

 

Sposób głosowania: 

Otwórz stronę – www.bo.slaskie.pl 

Wejdź do zakładki „GŁOSUJ” 

Wybierz jedno zadanie – pod nazwą  

ŻYCIE NA SPORTOWO – ŻYCIE NA ZDROWO ZAWODY 

LEKKOATLETYCZNE  

MBO - 0071/P7/21 CZELADŹ 

(obejmujące powiaty: będziński i zawierciański, miasta na prawach powiatu: 

Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza i Jaworzno) 

Uwierzytelnij się – podaj w formularzu swoje imię i nazwisko, numer PESEL, imię 

matki, numer telefonu. 

Potwierdź swój wybór – kliknij przycisk WYŚLIJ. 

(Na podany numer telefonu otrzymasz SMS z kodem, który pozwoli na weryfikację 

danych i zapisanie Twoich głosów). 

Wpisz kod na stronie i kliknij – ZATWIERDŹ  

 

Zasady głosowania: 

- głosujemy w puli REGIO, 

- każdy głosujący przydziela od 1-3 punktów, 

- proponujemy aby głosy oddawać na zadanie w swoim regionie przyznając mu 3 pkt, 

- można głosować tylko raz, 

- o przyznaniu realizacji zadania decyduje ilość zdobytych punktów oddzielnie dla 

każdego zadania w regionie. 


