REGULAMIN TURNIEJU WSI
1.
2.
3.
4.
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CELE:
Integracja międzypokoleniowa społeczeństwa z terenu gminy Olszewo-Borki.
Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu i zażywaniu substancji
psychoaktywnych.
Włączenie wszystkich sołectw z terenu powiatu ostrołęckiego do wspólnej rywalizacji oraz
zabawy.
Zachęcenie do współzawodnictwa mieszkańców poszczególnych sołectw z terenu gminy OlszewoBorki.
Rozwijanie zainteresowań różnymi dziedzinami wiedzy i umiejętności wśród mieszkańców gminy
Olszewo-Borki oraz popularyzacja alternatywnych form spędzania czasu wolnego
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
§1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Turniej Wsi, który odbędzie się podczas
Dożynek Parafialno-Gminno-Powiatowych w Olszewie-Borkach.
§2
1. Organizatorem Turnieju Wsi jest Gminny Ośrodek kultury w Olszewie-Borkach.
2. Współorganizatorem jest Urząd Gminy w Olszewie-Borkach.
§3
Turniej wsi odbędzie się 24 sierpnia 2019 roku w miejscowości Olszewo-Borki podczas Dożynek
Parafialno-Gminno-Powiatowych. Rozpoczęcie Turnieju nastąpi około godziny 15:00.
§4
1.
2.
3.
4.
5.

Uczestnikami turnieju są drużyny 5-osobowe (plus 2 zawodników rezerwowych).
W skład drużyny mogą wejść tylko mieszkańcy danej wsi.
Uczestnicy biorą udział w Konkursie na własną odpowiedzialność.
W skład drużyny mogą wejść osoby, które ukończyły 16 rok życia.
Za uczestnictwo sołtysa w składzie, drużyna otrzymuje dodatkowe 5 pkt. oraz za udział
w konkurencji kolejne 5 pkt.
6. Za wykonany wieniec dożynkowy z miejscowości, z której pochodzi drużyna otrzymuje dodatkowe
5 pkt.
§5
Opis poszczególnych konkurencji dla drużyn stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz
z opisem konkurencji dla sołtysów biorących udział w Turnieju Wsi.
§6

1. Kapitan drużyny zobowiązany jest złożyć do 14 sierpnia 2019 r. formularz zgłoszeniowy drużyny
w Gminnym Ośrodku kultury, ul. Wł. Broniewskiego 19 lub Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach
ul. Wł. Broniewskiego 13 (pokój nr 25). Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu.
2. Dane osobowe uczestników Turnieju Wsi będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy,
wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. Dane osobowe
uczestników Turnieju Wsi będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.). Administratorem
danych osobowych jest Organizator.
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Turnieju Wsi. Przez
przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego
uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych
na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych,
a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie
o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Uczestnikowi
przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując
korespondencję na adres Organizatora.
5. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu
startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane
zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji
żadnym osobom trzecim.
§7
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Turniejem należy składać po zakończeniu każdej
konkurencji po wcześniejszym wpłaceniu kaucji w wysokości 200 zł, która po rozpatrzeniu
pozytywnym zostanie zwrócona.
2. Reklamacje dotyczące Turnieju Wsi będą rozpatrywane na bieżąco.
3. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Turnieju Wsi będzie ostateczna.
§8
1. Nagrodami w turnieju będą nagrody w postaci talonów za zajęcie poszczególnych miejsc:
-I miejsce 1500 zł
-II miejsce 1000 zł
-III miejsce 600 zł
2. Uroczyste rozdanie nagród i wyróżnień nastąpi w dniu Turnieju tj. 24 sierpnia 2019 roku
w Olszewie-Borkach.
3. Organizatorzy turnieju zastrzegają sobie prawo do prezentacji fotografii z turnieju wsi.
§9
Koszty przejazdu uczestników i opiekunów drużyn pokrywają uczestnicy Turnieju Wsi.

§ 10
UWAGI KOŃCOWE
1. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów w dniu Turnieju.
2. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: koszulkę i posiłek po Turnieju.
3. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami Turnieju mogą być wykorzystane przez
prasę, radio i telewizję.
4. Organizator nie gwarantuje uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. W czasie trwania zawodów Organizator nie zapewnia opieki medycznej.
6. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas Dożynek Gminnych po zakończeniu Turnieju Wsi.
7. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
9. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan,
ulewny deszcz, burze z piorunami, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy.
10.Uczestnicy biorą udział w Turnieju Wsi na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym
ryzyko.
11.Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem
fizycznymi pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia
obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
12.Konkurencje mogą ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszonych w konkursie drużyn
Organizatorzy zastrzegają wprowadzenie zmian do Regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Turnieju Wsi

KONKURENCJA

Rzut snopkiem

Bieg na trzech
nogach

Bieg w workach

Latające gąbki

OPIS
Konkurencja polega na tym aby rzucić jak najdalej
snopkiem siana. Wygrywa drużyna, która rzuci
najdalej.
Zawodnicy związują po jednej nodze (na
wysokości kostki), na komendę „start” biegną w
wyznaczone miejsce i wracają na start.
Wygrywa reprezentacja, która najszybciej pokona
wyznaczony dystans.
Trasa 6 metrów tam i z powrotem (12 metrów
łącznie). Każdy zawodnik drużyny bierze udział w
konkurencji. O zwycięstwie decyduje łączny
najkrótszy czas sztafety.
Zadaniem jest przeniesienie jak największej ilości
wody z pełnego wiaderka do pustego za pomocą
gąbki wielkości ok. 10 x 20 cm. Zawodnicy są
ustawieni w wyznaczonych miejscach, w
odległości ok. 2 metrów od siebie, przy czym
pierwszy zawodnik stoi przy wiaderku z wodą, a
ostatni przy pustym. Pierwszy zawodnik nasącza
gąbkę wodą i sprawnym rzutem przekazuje ją
drugiemu, a ten kolejnemu. Ostatni zawodnik
wyciska z gąbki wodę do wiadra i przekazuje
gąbkę tą samą drogą do pierwszego zawodnika.
Czas trwania zadania 3 min. Liczy się ilość
przeniesionej wody.

CO JEST
OCENIAN
E

PUNKTACJ
A

Odległość

I- 5 pkt
II- 3 pkt
III- 1 pkt

PUNKTACJA
WRAZ Z
UDZIAŁEM
SOŁTYSA
I-10 pkt
II- 8 pkt
III-6 pkt

Czas

I- 5 pkt
II- 3 pkt
III- 1 pkt

I-10 pkt
II- 8 pkt
III-6 pkt

Czas

I- 5 pkt
II- 3 pkt
III- 1 pkt

I-10 pkt
II- 8 pkt
III-6 pkt

Czas

I- 5 pkt
II- 3 pkt
III- 1 pkt

I-10 pkt
II- 8 pkt
III-6 pkt

KONKURENCJA DLA SOŁTYSÓW

KONKURENCJA

OPIS

CO JEST
OCENIAN
E

Ubijanie piany

Konkurencja na czas, oddzielić białko od żółtka w
dwóch jajkach i w jak najkrótszym czasie ubić
pianę tak aby po odwróceniu miski piana nie
wypadła z naczynia. W przypadku źle ubitej piany
(wypada z miski) dyskwalifikacja i zero punktów.

Czas

PUNKTACJA

I- 5 pkt
II- 3 pkt
III- 1 pkt

PUNKTACJA
WRAZ Z
UDZIAŁEM
SOŁTYSA
I-10 pkt
II- 8 pkt
III-6 pkt

DOGRYWKA
KONKURENCJA

OPIS

CO JEST OCENIANE

Przeciąganie
liny

Każda drużyna trzymając linę przeciąga ja tak, by
przeciągnąć całą drużynę przeciwników przez
środek

Wygrywa drużyna, która przeciągnie linę do
siebie

Załącznik nr 2 do Regulaminu Turnieju Wsi
…………………………………………..
(pieczątka sołectwa)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DRUŻYNY
DO TURNIEJU WSI

Nazwa sołectwa
………………………………………………………………………….
Tel. kontaktowy do Kapitana drużyny
………………………………………………………………………….
Skład osobowy drużyny:
Lp.
1

Imię i nazwisko*

Adres zamieszkania*

Data
urodzenia*

Podpis*
Kapitan

2
3
4
5
6
7
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem Turnieju i zobowiązujemy się go przestrzegać
…………………………………………………….
(podpis Kapitana Drużyny)

*Podane dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO).

