
REGULAMIN IV TURNIEJU SOŁECKIEGO
ORGANIZOWANEGO W DNIU 3 MAJA 2019 ROKU W SZAFLARACH

I. ORGANIZATOR

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach 

II. TERMIN I MIEJSCE

Turniej sołecki odbędzie się w ramach Majówki w Sercu Podhala, dnia 3 maja 2019 roku
(tj.  piątek),  w  godzinach od  15:00  do 16:30.  Miejscem realizacji  Turnieju  będą  Błonia
Szaflarzańskie. Odprawa kapitanów drużyn (sołtysów) o godzinie 14:45.

III. CEL ZAWODÓW

1.  Integracja  mieszkańców  poszczególnych  sołectw  oraz  całej  społeczności  gminy
Szaflary;

2. Aktywizacja środowisk samorządowych wsi;

3. Krzewienie idei zdrowej rywalizacji mieszkańców;

4.  Wyrabianie  nawyku  aktywnego  udziału  mieszkańców  w  różnych  formach  rekreacji
i zabawy.

IV. DRUŻYNY

W  Turnieju  uczestniczą  pięcioosobowe  drużyny  składające  się  z  reprezentacji  wsi
sołeckich  zgłoszone  przez sołtysów oraz  rady  sołeckie.  Kapitanem drużyny  może być
sołtys lub wyznaczona przez niego osoba. Skład drużyn pod względem wieku oraz płci jest
zależny od sołtysa  oraz rady sołeckiej,  jednakże w każdej  z  drużyn musi  się  znaleźć
przynajmniej jedna kobieta. W Turnieju mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie. Każde
sołectwo musi obowiązkowo zgłosić drużynę.

V. FORMA I TERMIN ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą w Gminnym Centrum Kultury, Promocji i Turystyki
w Szaflarach ul. Zakopiańska 18 oraz pod numerem tel. 18 27-547-23. Ostateczny termin
zgłoszeń upływa 26 kwietnia 2019 roku (tj. piątek).

VI. CHARAKTER ZABAWY

Turniej  składa  się  z  pięciu  konkurencji,  w  których  trzeba wykazać  się  sprawnością
i szybkością.

VII. KONKURENCJE

Konkurencja 1: Bieg na trzech nogach 

W konkurencji biorą udział dwie osoby z drużyny. Zawodnicy związują po jednej nodze (na
wysokości kostki), na komendę „start” biegną w wyznaczone miejsce i wracają na start.
Dystans 2x20m.

PUNKTACJA: Liczy się czas wykonania zadania. Najlepszy czas – 5pkt, drugi wynik –
4pkt, trzeci – 3pkt, czwarty – 2pkt, piąty – 1pkt, kolejne wyniki – bez punktów. 
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Konkurencja 2: Zbijanie balonów rzutkami

W  konkurencji  występuje  cała  drużyna.  Każdy  z  zawodników  dostaje  jedną  rzutkę.
Zadaniem  zawodników  jest  „zlikwidowanie”  jak  największej  ilości  balonów.  Każdy  z
zawodników ma tylko jedną próbę.

PUNKTACJA: Za każdego zbitego balona drużyna otrzymuje 3pkt. 

Konkurencja 3: Dożynkowa kasa

W  konkurencji  występuje  jedna  kobieta  z  drużyny.  Polega  ona  na  znalezieniu  jak
największej  ilości  monet (nie liczy się nominał)  w misce wypełnionej zbożem w czasie
1 min. 

PUNKTACJA: Wygrywa drużyna która odnajdzie największą ilość monet. Największa ilość
monet – 5pkt, drugi wynik – 4pkt, trzeci – 3pkt, czwarty – 2pkt, piąty – 1pkt, kolejne wyniki
– bez punktów. 

Konkurencja 4: Ale jaja

W konkurencji bierze udział sołtys i jedna osoba z drużyny. Drużyna otrzymuje 5 szt. jaj
(surowych). Konkurencja polega na rzuceniu w stronę sołtysa jajka z odległości 5 m tak,
aby sołtys je złapał w całości. 

PUNKTACJA:  Za  każde  jajko  złapane  przez  sołtysa  w  całości  (nierozbite)  drużyna
otrzymuje 2 pkt. Można zdobyć razem 10 pkt.

Konkurencja 5: Wyścig sołtysów

W  konkurencji  bierze  udział  cała drużyna. Konkurencja polega  na jak  najszybszym
przeniesieniu sołtysa w kocu z linii startu do mety. 

PUNKTACJA: Liczy się czas wykonania zadania. Najlepszy czas – 5pkt, drugi wynik –
4pkt, trzeci – 3pkt, czwarty – 2pkt, piąty – 1pkt, kolejne wyniki – bez punktów. 

VIII. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW

1.  Zwycięzca  zawodów  zostanie  wyłoniony  po  zsumowaniu  wyników  poszczególnych
konkurencji.

2. Decyzja koordynatora zawodów jest nieodwołalna.

IX. NAGRODY

Dla  drużyn  które  uzyskały  trzy  pierwsze  miejsca  przewidziane  są  nagrody  pieniężne:
1000zł  za  I  miejsce,  600zł  za  II  miejsce  i  400zł  za  III  miejsce.  Każdy  z  uczestników
otrzyma także upominek.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystępując do Turnieju,  drużyna nieodwołalnie przyjmuje zasady Regulaminu, bez
możliwości zmian podczas trwania zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian
w Regulaminie i ostatecznej jego interpretacji.

2. Zgodnie z art. 7 i 9 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 uczestnicy Turnieju, z chwilą zgłoszenia udziału, wyrażają zgodę na
filmowanie i fotografowanie ich wizerunku w trakcie trwania Turnieju oraz udostępnianie
ich w materiałach promocyjnych Gminy Szaflary oraz GCKPiT. 
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