Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach

Regulamin Turnieju Sołectw Dożynki Powiatowe Bystry 2017
I. Cel
Integracja mieszkańców gminy Giżycko.
II. Organizator
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach
ul. Olsztyńska 54, 11-500 Giżycko
III. Termin i miejsce Turnieju Sołectw
27.08.2017
Osiedle Bystry – Stadion Gminny
ok. godz. 16:00 – rozpoczęcie Turnieju Sołectw
ok. godz. 17:50 – Podsumowanie Turnieju Sołectw i wręczenie nagród
IV. Uczestnictwo
1) W Turnieju Sołectw mogą wziąć udział drużyny reprezentujące sołectwa z gminy Giżycko
Drużyna może liczyć maksymalnie 8 osób, nie mniej niż 5.
2) Każdy zawodnik musi mieć ukończone 18 lat.
3) Każda drużyna musi wypełnić formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1).
4) Każdy z uczestników musi złożyć podpis na formularzu zgłoszeniowym oraz wyrazić zgodę na
udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
5) Udział w zawodach jest bezpłatny.
V. Klasyfikacje
1) Klasyfikacja drużynowa
2) Konkurencje w ramach Turnieju Sołectw:
✓ Kółko – krzyżyk (system rozgrywek brazylijski) – 3 osoby
✓ Rzut workiem z ziemniakami – 2 osoby
✓ Przewróć koc – 3 osoby
✓ Autograf – cała drużyna
3) W konkurencjach technicznych (rzut workiem) zawodnicy mają prawo do wykonania trzech
prób.
W przypadku identycznych wyników o miejscu będzie decydować kolejny najlepszy wynik
osiągnięty w trzech próbach
4)Punktacja konkurencji:
1 miejsce – 30 pkt.
2 miejsce – 28 pkt.
3 miejsce – 25 pkt.
4 miejsce – 23 pkt.
5 miejsce – 21 pkt.
6 miejsce – 20 pkt.
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7 miejsce – 19 pkt.
8 miejsce – 18 pkt.
…
25 miejsce – 1 pkt.
26 miejsce – 1 pkt.
...
VI. Zgłoszenia
1) Zgłoszenia przyjmowane są do 14 sierpnia 2017 roku do godz. 15:00. Po tym terminie zgłoszenia
nie będą przyjmowane.
2) Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych.
3) Formularze zgłoszeniowe dostępne są:
- w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach, ul. Olsztyńska 54, 11-500
Giżycko
- na stronie internetowej www.ugg.pl w zakładce Dożynki Gminne 2017.
4) Zgłoszenia można wysyłać mailowo (podpisane i ze skanowane, oryginał należy dostarczyć
w dniu zawodów) na adres: z.antoniak@gokir.ugg.pl, lub składać osobiście w siedzibie
organizatora.
VII. Nagrody - Wszyscy uczestnicy otrzymują medale i dyplomy.
Za trzy pierwsze miejsca w klasyfikacjach wymienionych w punkcie V Regulaminu uczestnicy
otrzymują trofea.
VIII. Ubiór i sprzęt sportowy
✓ Strój dowolny
IX. Postanowienia końcowe
1) Uczestnicy zobowiązani są przybyć na miejsce rozgrywek z 15-minutowym
wyprzedzeniem.
2) Zawody rozegrane zostaną bez względu na pogodę.
3) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca rozgrywek. O zmianie tej zobowiązuje się
poinformować wszystkich uczestników.
4) Interpretacja regulaminu należy do organizatora zawodów.
5) Osoby biorące udział w Turnieju Sołectw zobligowane są do przestrzegania regulaminu imprez
GOKiR Wilkasy, dostępnego na http://ugg.pl/cms/22125/regulamin-imprez
6) Wszelkie informacje na temat turnieju można uzyskać pod adresem e-mail
z.antoniak@gokir.ugg.pl bądź pod nr telefonu 87 428 04 16, 606 223 089.
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Załącznik nr 1
ZGŁOSZENIE
do udziału w
TURNIEJU SOŁECTW- DOŻYNKI GMINNE 2017-08-27
(zgłoszenie wypełniamy pismem drukowanym lub na komputerze)

Nazwa drużyny: …………………………………………………………………………
- Oświadczam, iż zapoznałem (-am) się z Regulaminem Turnieju Sołectw – Dożynki Powiatowe
2017 oraz, że akceptuję jego zapisy.
- Oświadczam, iż nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju Sołectw - 2017.
Jednocześnie oświadczam, iż biorę udział w turnieju na własną odpowiedzialność
i ryzyko. Zostałem zapoznany z informacją, że organizator turnieju nie ubezpiecza turnieju oraz nie
bierze odpowiedzialności za ewentualne, powstałe podczas trwania turnieju kontuzje i urazy.
W razie zaistnienia jakichkolwiek wydarzeń losowych nie będę wnosić roszczeń wobec
organizatorów. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z turnieju z moim wizerunkiem na potrzeby
organizatora.
l.p.

Imię i nazwisko

Data
urodzenia

Miejsce
zamieszkania (ulica, nr

Podpis zawodnika

domu, nr mieszkania, kod
pocztowy, miejscowość)

1

2

3

4
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5

6

7

8

9

10

11

………………………………………………………………….
(Imię i nazwisko oraz telefon kapitana drużyny)
……………..…………………………………………………………………………………….
(adres mailowy do kontaktu kapitana drużyny)
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