
                                         
                     Dubeninki, 07.06.2013 r.

REGULAMIN
IV TURNIEJU SOŁECTW 

      O PRZECHODNI  PUCHAR WÓJTA GMINY DUBENINKI 

Organizator
Organizatorem IV Turnieju Sołectw  o puchar przechodni Wójta Gminy Dubeninki jest 
Gminna Dubeninki oraz Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach, zwana dalej 
„Organizatorem”. 

Cel turnieju
Celem turnieju sołectw jest promocja Gminy Dubeninki i jej walorów kulturowych, 
przyrodniczych i historycznych, integracja midzypokoleniowa i aktywizacja lokalnego 
społeczestwa, wzrost tosamoci kulturowej oraz zorganizowanie czasu wolnego dla 
mieszkaców Gminy Dubeninki.  

Czas i miejsce turnieju
Turniej odbdzie si 30 czerwca 2013 r. podczas imprezy plenerowej  Spotkanie kultur przy  
granicy „Jak dobrze mie  ssiada” w godz. 14.00-17.00, w parku przy Orodku Zdrowia  
w ytkiejmach. 

Opis przedmiotu turnieju
Przedmiotem turnieju jest zorganizowanie druyn sołeckich celem wzicia udziału 
w poszczególnych konkurencjach. W ramach turnieju przewidziane s konkurencje 
sprawnociowe „na wesoło”.
Przykładowe konkurencje to: wbijanie gwodzi, rzut do celu, bieg w workach, toczenie koła, 
skrcanie sznurka, konkurs gwarowy, oraz konkurencja niespodzianka.

Grupa docelowa i warunki uczestnictwa 

Turniej skierowany jest do  mieszkaców gminy Dubeninki. ruyna powinna składa si z 
5-ciu osób w wieku pow. 18 lat w tym: 3 mczyzn, 2 kobiety.
Zgłoszenia druyn naley dokona na załczonym formularzu (Załcznik do regulaminu) do 
dnia  20 czerwca  2013 r.  w Gminnym  Centrum Kultury  w  Dubeninkach  lub  podległych 
placówkach w ytkiejmach i w Linowie. Rejestracja  druyn w dniu  30 czerwca 2013r. do 
godz. 13.45.  Dojazd na koszt własny.

Zasady i ocena turnieju
Nad przebiegiem i ocen konkursów bdzie czuwa powołana komisja. 
Turniej rozpocznie si od prezentacji druyn, podczas której oceniane bd:
− wyjtkowe zaangaowanie w wykonywane zadanie 
− doping druyny przez publiczno (piosenki i okrzyki zagrzewajce do walki)
− postaw grup dopingujcych
− transparent z nazw sołectwa
− jednakowe elementy stroju itp.. 
Komisja moe przyzna ujemne punkty karne lub zdyskwalifikowa druyn za nie sportowe 
zachowanie i/lub nagminne łamanie regulaminu.
Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.



                                         
Rozstrzygnicie turnieju
Zwyciska druyna otrzyma puchar przechodni Wójta Gminy Dubeninki. Przewiduje si 
przyznanie nagród rzeczowych 3 zwyciskim druynom. Pula nagród  wynosi: 600,00 zł.
Ogłoszenie wyników i wrczenie nagród odbdzie si tu po rozstrzygniciu turnieju.
 
Postanowienia kocowe

 z  prac  komisji  sporzdzony  zostanie  protokół  podpisany  przez  wszystkich  jej 
członków.

 sprawy nie objte regulaminem rozstrzyga organizator. 
 nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu  sprawuje Organizator konkursu. Or-

ganizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym zakre-
sie, przerwania konkursu lub jego wydłuenia w przypadku wystpienia przyczyn od 
niego  niezalenych.  Zmieniony  regulamin  zostanie  niezwłocznie  umieszczony  na 
wskazanych niej stronach internetowych i niezwłocznie podany do publicznej wiado-
moci.

 niniejszy regulamin dostpny jest na stronie internetowej organizatorów  www.dube-
ninki.pl, www.dubeninki.bil-wm.pl.

 informacje o nagrodzonych zostan opublikowane w regionalnych mediach, na stronie 
internetowej Organizatorów.

 udział  w konkursie oznacza wyraenie zgody na przetwarzanie i publikacj  danych 
osobowych  (imi  i  nazwisko)  oraz  wykorzystanie  wizerunku  w  celu  promocji 
przedsiwzicia, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Obecno sołtysa obowizkowa.

Uczestnik wyraa zgod organizatorowi na przetwarzanie i udostpnianie swoich danych 
osobowych zawartych w kartach zgłoszeniowych: imi, nazwisko, adres zamieszkania, oraz 
swojego wizerunku w celu promocji przedsiwzicia zgodnie z Ustaw o ochronie danych 
osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z pón. zm.)

Wszelkich informacji w sprawie turnieju udziela:
Teresa Rydzewska- GCK Dubeninki filia biblioteczna w ytkiejmach, tel. 87 6159620

ORGANIZATORZY



                                         
Załcznik do regulaminu

Karta zgłoszenia druyny
do IV TURNIEJU SOŁECTW 2013

Sołectwo: ……………………………………….
Skład druyny:

1) ............................................................  wiek .........., miejscowo.................................

2) ............................................................ wiek ..........., miejscowo..................................

3) ...........................................................  wiek ..........., miejscowo..................................

4) ...........................................................  wiek ..........., miejscowo..................................

5) ...........................................................  wiek ..........., miejscowo..................................

telefon kontaktowy osoby zgłaszajcej: ..............................................................................

Owiadczam, e zapoznałam/em si z regulaminem turnieju sołectw  i wyraam zgod na 
przetwarzanie i udostpnianie swoich danych osobowych: imi, nazwisko, adres zamieszkania 
oraz swojego wizerunku w celu promocji przedsiwzicia, - Ustawa o ochronie danych 
osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z pón. zm.)

Miejscowo i data :              Podpis osoby zgłaszajcej:

……………………………..                                   ......................................…………… 
              


