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REGULAMIN II GMINNEGO TURNIEJU SOŁECTW 
Polska Nowa Wieś  3.09.2016 r. 

 
1. Celem turnieju jest popularyzacja zdrowego i aktywnego trybu życia mieszkańców, pobudzanie 

aktywności społecznej oraz integracja społeczności Gminy Komprachcice 

2. Organizatorem jest Gmina Komprachcice, ul. Kolejowa 3, oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Komprachcicach, ul. Szkolna 18 

3. Turniej odbędzie się  3.09.2016r. na kompleksie rekreacyjno–sportowym ORLIK w Polskiej Nowej 
Wsi, ul. Rolnicza 8, od godziny 17.00. Zgłoszenia drużyn do 31 sierpnia 2016r w sekretariacie 
Urzędu Gminy w Komprachcicach. 

4. Uczestnikami Turnieju sołectw są drużyny reprezentujące Sołectwa z terenu gminy Komprachcice. 
W skład drużyny mogą wchodzić tylko mieszkańcy danego sołectwa (pod rygorem wykluczenia 
drużyny z turnieju). Drużyna powinna liczyć 10 osób (w tym pięć kobiet i pięciu mężczyzn) oraz 
dwie osoby rezerwowe. 

5. Drużyny powinny stawić się pół godziny przed rozpoczęciem turnieju w celu rozlosowania 
kolejności startu w konkurencjach. O ilości konkurencji decydują organizatorzy.  Nad 
prawidłowością przebiegu konkurencji czuwać będzie komisja wyłoniona przez Organizatora. W 
razie złych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do zmiany konkurencji.  

6. Przystępując do turnieju, drużyna nieodwołalnie przyjmuje zasady regulaminu, bez możliwości 
zmian podczas trwania turnieju pod rygorem dyskwalifikacji. 

7. Punkty będą przyznawane wszystkim drużynom wg kolejności zajmowanych miejsc. Za pierwsze 
miejsce drużyna otrzyma tyle punktów ile drużyn bierze udział w turnieju a kolejne drużyny 
odpowiednio mniej aż do ostatniego punktowanego miejsca. W przypadku remisu zostanie 
przeprowadzona dodatkowa konkurencja zaproponowana przez organizatora. 

8. Konkurencje: 

- Lektyki - 2 osoby trzymają się za ręce, a na nich siedzi trzecia osoba – wyścigi z obiegnięciem pachołka, 
- Noszenie na głowie - woreczek bądź gąbka – wyścigi z obiegnięciem pachołka, 
- Wyścig mumii - drużyna jest owinięta w folię strecz i wyścigi z obiegnięciem pachołka, 
- Noszenie wody- przenoszenie wody za pomocą chochelek z wiaderka do wiaderka, 
- Zwijanie węży - drużynowe zwijanie papieru toaletowego, 
- Bieg przez hula hopa - dwie osoby przesuwają hula hop wzdłuż drużyny, przez którego należy się 

przecisnąć. 
- Przepychanie muru - zabawa siłowa - drużyny, przepychają się plecami między dwoma liniami, 
- Budowanie muru – budowanie muru z cegieł z gąbki, 
- Zabawa biegowa - nakładanie koralików na patyki, 
- Wyścig krabów – wyścigi w pozycji „kraba” – podpierając się na rękach i nogach (pajączki), 
- Wyścig na kolanach (gąsienica) - drużyna trzyma się rękami za nogi i musi jak najszybciej dojść do mety,  
- Bitwa na chochelki - drużyny walczą ze sobą z otulinami w jednej ręce i z chochelką w drugiej, w 

chochelce jest piłeczka. Kto straci piłeczkę odpada,  
- Bieg z otuliną lub sznurkiem – wyścigi przy czym wszystkie osoby z drużyny trzymają się „za to lub tamto”. 
- Skok łączny - każdy zawodnik z drużyny skacze i sumujemy odległość. 
- Konkurencja niespodzianka. 

9.  Za zajęcie I miejsca w turnieju drużyna otrzymuje Puchar Wójta oraz dyplom a pozostałe drużyny 
otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy.  



 
 

KARTA  ZGŁOSZENIA 
 

1. Nazwa Sołectwa 
 
         ….......................................................................................... 
 
2. Imiona i Nazwiska członków drużyny 
             

1) ............................................................................................ 
 
2) ............................................................................................ 
 
3) ............................................................................................ 
 
4) ............................................................................................ 
 
5) ............................................................................................ 
 
6) ............................................................................................ 
 
7) ............................................................................................ 
 
8) ............................................................................................ 
 
9) ............................................................................................ 
 
10) ............................................................................................ 
 

Rezerwowi członkowie drużyny: 
 
11) ............................................................................................ 
 
12) ............................................................................................ 

 
 
 

9. Podpis osoby reprezentującej sołectwo: 
 
         ….......................................................................................... 
 
 

  



 

Oświadczenia uczestników 
z sołectwa ………………………………………………………… 

 
Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny/a do udziału w organizowanym dnia 3 września 2016 
roku II Gminnego Turnieju Sołectw organizowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Komprachcicach oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do mojego czynnego 
uczestnictwa w tym wydarzeniu. Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapisami regulaminu i je 
akceptuję. W turnieju biorę udział na własną odpowiedzialność. 
 

 

Miejscowość i data Imię i nazwisko 
Czytelny podpis uczestnika 

lub opiekuna prawnego, jeśli 
uczestnik jest niepełnoletni 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
Składając podpis wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wykorzystanie 
mojego wizerunku na potrzeby organizacji imprezy oraz promocji Gminy Komprachcice zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 poz. 
2135 ze zmianami). 
 


