REGULAMIN
„Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy Babice”
Organizator: Sołtys, Rada Sołecka, organizacje pozarządowe w Zagórzu
Patronat honorowy: Wójt Gminy Babice, LGD-Partnerstwo na Jurze
Patronat medialny: Tygodnik „Przełom”
Partner: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Babicach
Miejsce konkursu: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zagórzu
Termin konkursu: niedziela 24 sierpnia 2014r. godz. 16.00
Cel konkursu:
Kultywowanie tradycji i pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców, integracja społeczności Gmin,
promocja miejscowości, wspólna zabawa, propagowanie idei współzawodnictwa

Warunki uczestnictwa:
1. Do udziału w zawodach sportowych, zręcznościowych i intelektualnych zapraszamy
poszczególnych Sołectw powiatu chrzanowskiego.

reprezentacje

2. Każde Sołectwo może zgłosić jedną siedmioosobową drużynę, w skład której powinni wejść:



przedstawiciele Rady Sołeckiej: mile widziani Sołtysi i Radni. Za udział każdego z nich drużyna
otrzymuje dodatkowo po 1 punkcie;
mieszkańcy danego sołectwa w wieku od lat 5 do 105 – dużą rozpiętość wiekową uzasadnia
różnorodność przygotowanych konkurencji. Sugerowany skład: dwie dorosłe kobiety, trzech dorosłych
mężczyzn, dwie osoby niepełnoletnie.(przykładowo: jeżeli w opisie danej konkurencji podano iż ma ją
wykonać kobieta a w składzie drużyny nie będzie kobiety – drużyna nie może wziąć udziału w
konkurencji i nie otrzymuje punktów)

3. Zgłoszenia udziału w turnieju do dnia ……………..2014, na załączonych formularzach
4. Szczegółowy harmonogram rozgrywek zostanie podany do wiadomości po zakończeniu przyjmowania
zgłoszeń (z uwagi na konieczność dostosowania rozgrywek do ilości drużyn).
5. Mile widziane, aby udział w rozgrywkach poszczególnych drużyn dopingowany był przez mieszkańców
danego sołectwa, wyposażonych w transparent z nazwą sołectwa (forma i rozmiar dowolne).
6. Turniej zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawnościowy, II etap – quiz wiedzy. Opis
konkurencji sportowych i zręcznościowych dostępny będzie od 15.08.2014r.. na www.spz-zagorze.pl,.
7. Każda drużyna biorąca udział w turnieju proszona jest o przygotowanie krótkiej prezentacji swojego sołectwa
np.: wielkość, liczba mieszkańców, znani mieszkańcy, ciekawostki) – może być w luźnej formie na wesoło.
8. Każda drużyna proszona jest o dostarczenie w dniu konkursu imiennej listy członków drużyny.
9. Każda drużyna zaopatruje się w koszulki w jednym kolorze, z nazwą sołectwa. Kolory koszulek zostaną
określone po otrzymaniu wypełnionych kart zgłoszeń.

10. Integralną częścią regulaminu jest opis konkurencji sportowych, oraz opis zasad przyznawania punktów
dodatkowych (do punktacji za konkurencje sprawnościowe i quiz będą doliczane dodatkowe punkty za udział
reprezentantów sołectwa w pozostałych konkursach i pokazach) – organizator zastrzega sobie prawo do
ograniczenia ilości konkurencji.
Komisja Konkursowa:
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie 5 osobowa Komisja Konkursowa powołana przez
organizatora. Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej
członków.
Kryteria oceny:
1. Za prawidłowe wykonanie konkurencji drużyna otrzyma punkty - przewidziane w opisie konkurencji
2. Jury może przyznać ujemne punkty karne lub zdyskwalifikować drużynę za nie sportowe zachowanie i/lub
nagminne łamanie regulaminu.
3. Jury może (nie musi) przyznać dodatkowe punkty za doping drużyny przez publiczność, przyznając punkty w
przedziale od 1 do 10 za:







Wyjątkowe zaangażowanie w wykonywane zadanie
Postawę grup dopingujących - piosenki i okrzyki zagrzewające do walki
Transparent z nazwą sołectwa
Ciekawą prezentację sołectwa
Dodatkowe elementy stroju
Inne w zależności od zaistnienia

Nagrody i wyróżnienia:





Puchar Wójta Gminy Babice, pamiątkowe dyplomy przewidziane są dla drużyny, która zwycięży turniej
Sołectw.
Puchar sołtysa Wsi Zagórze oraz dyplomy – II miejsce
Puchar organizatorów i dyplomy – III miejsce
Nagrody pocieszenia dla pozostałych drużyn

Rozstrzygnięcie konkursu:
Nagrody i dyplomy zostaną wręczone bezpośrednio po ostatecznym zakończeniu i podsumowaniu turnieju oraz
ogłoszeniu wyników.
Termin zgłoszeń:
Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać pisemnie, na załączonych formularzach, w terminie do …………
Inne istotne informacje:
1. Zawodnicy proszeni są o założenie strojów sportowych.
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody i kontuzje.
3. Uczestnicy turnieju przyjeżdżają na koszt własny.
4. Drużyny proszone są o zabezpieczenie we własnym zakresie przedmiotów niezbędnych do wykonania
poszczególnych konkurencji – według informacji w opisie konkurencji.

5. Start uczestników jest na własną odpowiedzialność, w przypadku dzieci - odpowiedzialność spoczywa na
rodzicach lub ich ustawowych opiekunach.
6. Organizator zapewnia zimne napoje i poczęstunek dla zawodników.

