REGULAMIN DRUŻYNOWEGO TURNIEJU SĄSIEDZKIEGO
REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU “SAJOCKIEJ TRADYCJI DUCH I AKTYWNY RUCH VOL. 2”
Organizator:

Stowarzyszenie “Razem dla Książenic”

Termin i miejsce imprezy:

26 sierpnia 2018 r. - Dożynki sołeckie w Książenicach
Parking przy kościele w Książenicach

Cel:
➔
➔
➔
➔
➔
➔

wzrost poczucia przynależności mieszkańców Książenic, do miejsca w którym mieszkają
umocnienie więzi między poszczególnymi pokoleniami
promocja dziedzictwa kulturowego oraz tradycji ludowych
wzrost integracji osób działających na rzecz lokalnej społeczności
pobudzenie aktywności społecznej
kultywowanie i promowanie dobrej praktyki uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym wsi

1. Drużynowy Turniej Sąsiedzki “Sajockiej tradycji duch i aktywny ruch vol. 2” odbędzie się podczas
dożynek sołeckich w Książenicach 26 sierpnia 2018 r. godzina: 15:00 (godzina turnieju może ulec
zmianie).
2. W turnieju weźmie udział maksymalnie 8 drużyn zgłoszonych w terminie od 12 sierpnia 2018 r. do
22 sierpnia 2018 r. mailowo: razemdlaksiazenic@gmail.pl, przez profil na portalu społecznościowym
Facebook.com: fb.com/razemdlaksiazenic lub osobiście u organizatorów - formularz zgłoszeniowy
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. W przypadku większej liczby drużyn, liczy się
kolejność zgłoszeń.
3. Drużyny składają się z 5 zawodników (w tym minimum: 1 pełnoletni mężczyzna, 1 pełnoletnia kobieta
i 1 osoba do 18 roku życia). W przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest pisemna zgoda prawnego
opiekuna - wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
4. Zgłoszenie do udziału w turnieju powinno zawierać: skład osobowy, nr telefonu do lidera oraz nazwę
drużyny.
5. Przed rozpoczęciem rywalizacji każda drużyna wylosuje numer startowy, który będzie obowiązywał
przez cały czas trwania turnieju.
6. Drużyny będą rywalizowały między sobą w konkurencjach nawiązujących do lokalnych tradycji
i dziedzictwa kulturowego regionu.
7. W każdej konkurencji drużyna może uzyskać maksymalnie 10 pkt. według następującej punktacji:
a. I miejsce w konkurencji - 10 pkt.
b. II miejsce w konkurencji - 8 pkt.
c. III miejsce w konkurencji - 6 pkt.
d. IV miejsce w konkurencji - 5 pkt.
e. V miejsce w konkurencji - 4 pkt.
f. VI miejsce w konkurencji - 3 pkt.
g. VII miejsce w konkurencji - 2 pkt.
h. VIII miejsce w konkurencji - 1 pkt.
8. Nad przebiegiem będzie czuwało jury powołane przez organizatora.
9. Przez cały czas turnieju zespoły zobowiązują się do brania udziału we wszystkich konkurencjach,
zgodnie ze składem jaki zostanie podany w zgłoszeniu do turnieju.
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10. Na podstawie wyników osiągniętych przez drużyny w poszczególnych konkurencjach, jury przedstawi
klasyfikację generalną.
11. W przypadku, gdy po wszystkich konkurencjach dwa (lub więcej) zespoły osiągną taką samą liczbę
punktów w klasyfikacji generalnej, zostanie przeprowadzona dogrywka w konkurencji
PRZECIĄGANIE LINY na następujących zasadach: wszyscy członkowie drużyn mających tę samą
liczbę punktów po ośmiu konkurencjach przeciągają linę. Drużyna, która zwycięży w dogrywce, zajmuje
wyższe miejsce w klasyfikacji generalnej.
12. Jury nagrodzi 3 drużyny bonusowymi punktami (maksymalnie 5 pkt) za dodatkowe zaangażowanie
w turniej, np. udział w korowodzie dożynkowym, wspólny, zabawny strój; wspólne zawołanie itp.
Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.
13. Dla wszystkich uczestników są przewidziane nagrody w postaci dyplomu dla drużyny i pamiątkowych
gadżetów, zaś dla 3 zwycięskich drużyn atrakcyjne nagrody.
14. Ewentualne wątpliwości i pytania dotyczące turnieju należy kierować do przewodniczącego jury.
15. Decyzja przewodniczącego jury jest ostateczna i niepodważalna.
16. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia
z obowiązku jego przestrzegania.
17. Zgłoszenie się do turnieju jest jednoznaczne z uznaniem warunków regulaminu oraz wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestników zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.).
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