REGULAMIN TURNIEJU SOŁECTW O PUCHAR WÓJTA GMINY GRAJEWO 2017
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbędzie się Turniej Sołectw o Puchar Wójta Gminy
Grajewo, ogłoszony we wszystkich sołectwach z terenu Gminy Grajewo.
§1
1. Celem Turnieju jest integracja mieszkańców sołectw Gminy Grajewo, aktywizacja społeczeństwa
poprzez udział w różnych formach rekreacji z zakresu kultury fizycznej i sportu, propagowania idei
współzawodnictwa.
2. W Turnieju mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy sołectw zameldowani na terenie Gminy Grajewo.
3. Przed rozpoczęciem Turnieju Sołectw kapitanowie drużyn wylosują numery, które określą kolejno
start drużyn.
§2
1. Turniej odbędzie się 20 sierpnia 2017 r. o godz. 13:30 na terenie Szkoły Podstawowej w Białaszewie.
§3
1. Organizatorem Turnieju jest Wójt Gminy Grajewo.
§4
1. W Turnieju uczestniczą drużyny z poszczególnych sołectw, zgłoszone przez Sołtysów lub Kierowników
drużyn do Referatu Rozwoju Społeczno - Kulturalnego Urzędu Gminy Grajewo (pokój nr 16).
2. Zgłoszenia drużyny należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu nie
później niż do dnia 18 sierpnia 2017 r.
§5
1. Drużyny z poszczególnych sołectw powinny składać się z minimum siedmiu osób, w skład których
wchodzą:
- sołtys,
- 2 mężczyzn,
- 2 kobiety,
- 2 dzieci (w wieku od 10 roku życia).
2. Każdy zgłoszony zawodnik przystępując do udziału w Turnieju Sołectw oświadcza, iż:
- stan zdrowia pozwala mu na udział w Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy 2017 i uczestniczy
w nim na własną odpowiedzialność,
- akceptuje warunkami uczestnictwa w Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy 2017 określone w
niniejszym regulaminie,
- nie będzie rościł żadnych roszczeń do Organizatora Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy
Grajewo 2017 z tytułu odniesionych urazów i kontuzji.
§6
1. Turniej Sołectw rozgrywany jest w następujących konkurencjach sportowych:
- Sztafeta z jajkiem
- Rzut ziemniakiem do kosza
- Slalom z taczką
- Ubijanie piany
- Slalom ogrodnika
- Bieg drużynowy w nartach i w workach
- Dożynkowa kasa
- Rzucanie ciukiem (kostką) słomy
2. Szczegółowy opis konkurencji określony jest w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.
§7
1. Punkty przyznawane będą według zajmowanych miejsc w każdej z przeprowadzonych konkurencji. Za
pierwsze miejsce drużyna otrzyma maksymalną liczbę punktów. Drużyny, które zajęły kolejne miejsca,
otrzymają punkty według zajętego miejsca.
- I miejsce – 9 pkt.
- II miejsce – 7 pkt.
- III miejsce – 6 pkt.
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IV miejsce – 5 pkt.
V miejsce – 4 pkt.
VI miejsce – 3 pkt.
VII miejsce – 2 pkt.
VII miejsce i dalsze miejsce - po 1 pkt.
Dogrywkę w przypadku uzyskania tego samego wyniku w danej konkurencji przewiduje się tylko dla
trzech pierwszych miejsc. W pozostałych przypadkach drużyny otrzymują równą ilość punktów do
klasyfikacji liczoną dla miejsca wyższego (np. 2 drużyny uplasowały się na IV pozycji - każdy otrzymuje
po 5 pkt. Zostaje pominięte miejsce V, a następna drużyna zostaje sklasyfikowana na VI pozycji i
otrzymuje 3 pkt.).
Przy równym wyniku końcowym drużyn o kolejności w klasyfikacji ogólnej decyduje ilość wyższych
miejsc w poszczególnych konkurencjach.
W przypadku niewyłonienia drużyny według § 7 pkt 3 zostanie przeprowadzona dodatkowa
konkurencja, zaproponowana przez Organizatora.
§8
Do prowadzenia zawodów Organizator wyznacza sędziów, którzy odpowiadają za prawidłowy przebieg
konkurencji podczas Turnieju.
§9
Drużyny zajmujące miejsca I – III otrzymują puchary. Wszystkie drużyny otrzymują dyplomy.
Stosowanie innych wyróżnień, nagród, pucharów oraz medali ustala Organizator, uwzględniając
własne możliwości finansowe.
§ 10
Uczestnicy Turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie swych danych osobowych w celu
przeprowadzenia Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy Grajewo 2017 oraz wręczenia nagród
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity z dnia 13
czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 922.
Uczestnik Turnieju ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także żądania ich poprawienia
lub usunięcia.
Uczestnicy i/lub drużyna wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych na stronie
internetowej Organizatora w postaci: imienia i nazwiska, nazwy drużyny, miejsca zamieszkania w
danym sołectwie, uzyskanych wyników w poszczególnych konkurencjach Turnieju. Uczestnicy
wyrażają zgodę na publikację przez Organizatora i środków masowego przekazu ich danych
osobowych, a także wyrażają zgodę na bezpłatne i nieograniczone w czasie wykorzystywanie jego
wizerunku w przekazach medialnych związanych z Turniejem Sołectw o Puchar Wójta Gminy Grajewo.
Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu wzięcia udziału w
Turnieju.
Uczestnik Turnieju poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu)
wyraża zgodę na przystąpienie do udziału w Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy Grajewo 2017 i
przetwarzania danych osobowych.
§ 11
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
Zawodnicy biorący udział w Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy Grajewo nie są objęci
ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania go podczas
rozgrywek.
§ 12
Szczegółowe informacje o Turnieju Sołectw można uzyskać w Urzędzie Gminy Grajewo w Referacie
Rozwoju Społeczno - Kulturalnego (pok. 16) oraz pod nr tel. 86 273 01 52.
Wójt Gminy Grajewo
Stanisław Szleter

ZAŁĄCZNIK 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DRUŻYNY
do Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy Grajewo 2017
1. Zgłoszenie należy wypełnić dużymi drukowanymi literami lub komputerowo.
2. Zawodnicy niepełnoletni muszą przedłożyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na
udział w Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy Grajewo 2017, na formularzu określonym w
załączniku nr 2 do Regulaminu.
3. Zawodnicy podpisując zgłoszenie składają jednocześnie następujące oświadczenie:
- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu przez Urząd
Gminy w Grajewie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia Turnieju Sołectw oraz nieodpłatną
publikację mojego wizerunku na potrzeby Gminy Grajewo zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku
o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 922.
- „Ja niżej podpisana/-y oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala mi na udział w Turnieju Sołectw
o Puchar Wójta Gminy Grajewo i będę w nim uczestniczył na własną odpowiedzialność. Zgadzam
się z warunkami uczestnictwa w Turnieju Sołectw określonymi w regulaminie.
4. Za zdolność zawodników do gry, złożenie oświadczeń o stanie zdrowia umożliwiającym grę
zawodnika w Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy Grajewo 2017 odpowiada kierownik
drużyny.

Sołectwo ……………………………………………………………
Lp.

Nazwisko, Imię

Adres zamieszkania

Czytelny podpis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sołtys/
Kierownik
……………………………………………..

………………………………………………………

(miejscowość i data)

(podpis Sołtysa/Kierownika drużyny)

ZAŁĄCZNIK 2
………………..…… …………………
(miejscowość, data)
…………………………………………………………..
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

…………………………………………………………..
(adres zamieszkania)

…………………………………………………………..
(telefon)

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO*

Ja niżej podpisana/podpisany* oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mej/mego*
córki/syna/podopiecznego/* ………………..…………………………………………………………
(imię i nazwisko zawodnika)
zamieszkałego pod adresem ………………………………………………………………………………………….
urodzonego dnia ……………………………… w ………………………….……..
w Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy Grajewo 2017.
Ponadto oświadczam, iż stan zdrowia mej/mego* córki/syna/podopiecznego/* pozwala
jej/mu* na udział w Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy Grajewo 2017.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu
przez Organizatora dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia zawodów sportowych (zgodnie z
Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2016
r. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka/podopiecznego*
dokumentacji fotograficznej.

………………………………………………………………………………
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika*)

*niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK 3
OPIS KONKURENCJI
Turniej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Grajewo 2017
1. Sztafeta z jajkiem
Konkurencja drużynowa. Startują 4 osoby, w tym 2 dorosłych i 2 dzieci.
Konkurencja na czas, polega na jak najszybszym pokonaniu wyznaczonego dystansu i nie zgubieniu
jajka. Zawodnik, który zgubi bądź dotknie jajko w czasie pokonywania toru przeszkód zaczyna swój start
od początku z nowym jajkiem. Sztafeta będzie polegała na przejściu nad płotkiem gimnastycznym,
slalomie wokół tyczek, przejściu pod płotkiem gimnastycznym oraz powrocie do strefy startu/zmian.
W strefie startu/zmian można przytrzymać jajko.
2. Rzut ziemniakiem do kosza
Konkurencja drużynowa. Startuje 6 osób, w tym co najmniej 2 dzieci .
Konkurencja polega na oddaniu jak największej liczby celnych rzutów ziemniakiem do kosza przez
drużynę. Każdy z zawodników wykonuje 5 rzutów ziemniakiem z odległości 5 metrów do kosza
trzymanego przez innego zawodnika z drużyny. Ziemniak nie może dotknąć zawodnika, który trzyma
kosz. Nie wolno trzymać kosza za rączkę, jedynie bokiem lub sposobem dolnym. Zawodnik, który w
danym momencie trzyma kosz stara się manewrować koszem w taki sposób, aby rzut był celny.
Dopuszcza się nieograniczone zmiany zawodnika trzymającego kosz w czasie przebiegu konkurencji.
3. Slalom z taczką
Konkurencja na czas, rozgrywana w parach (kobieta i mężczyzna). Jedna osoba wiezie partnera na
taczce i pokonuje slalom, w wyznaczonej strefie następuje zmiana pomiędzy zawodnikami i następuje
powrót również po pokonaniu slalomu.
4. Ubijanie piany
Konkurencja indywidualna, startuje 1 reprezentant drużyny.
Konkurencja na czas, polega na jak najszybszym ubiciu piany z białka jaja kurzego. Ubite białko nie może
wypaść z miski. Zawodnik podnosi rękę do góry i komisja sędziowska sprawdza czy białko nie wypada.
5. Slalom ogrodnika
Konkurencja drużynowa. Startują 4 osoby, 2 kobiety i 2 mężczyzn.
Konkurencja na czas, polega na slalomie pomiędzy ustawionymi tyczkami z kapustą na szpadlu.
Zawodnik, który zgubi bądź dotknie kapusty w czasie pokonywania toru przeszkód zaczyna swój start
od początku.
6. Bieg drużynowy w nartach i w workach
Konkurencja drużynowa. Startują 3 osoby.
Konkurencja na czas, polega na pokonaniu na nartach określonego odcinka, a następnie zawodnicy
odpinają narty i wracają do mety skacząc w workach.
7. Dożynkowa kasa
Startuje Sołtys lub członek Rady Sołeckiej
Konkurencja polega na znalezieniu jak największej ilości monet (nie liczy się nominał) w misce
wypełnionej zbożem w czasie 60 sekund.
8. Rzucanie ciukiem (kostką) słomy
Konkurencja drużynowa. Startują 4 osoby, w tym 2 mężczyzn i 2 kobiety .
Konkurencja polega na jak najdalszym wyrzuceniu kostki słomy przez całą drużynę. Rzut odbywa się z
miejsca dowolną techniką. Kolejny zawodnik rzuca z miejsca, w którym wylądowała kostka słomy.

