„ SOŁTYSIADA 2018 ”
turniej sportowo-zręcznościowy
organizowany przez Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie
podczas Rodzinnego Festynu Charytatywnego „W KRAINIE MOTYLKÓW”
Radzanowo 18.08.2018 r.

ZAWODNICY DRUŻYN SOŁECKICH:
1. sołtys lub członek rady sołeckiej lub mieszkaniec danego sołectwa zgłasza 6-osobową
drużynę do udziału w turnieju,
2. wszyscy zawodnicy muszą byd mieszkaocami danego sołectwa,
3. sołtys może byd członkiem drużyny turniejowej,
4. zawodnicy muszą mied min. 10 lat,
5. udział w zawodach jest dobrowolny,
6. zawodnicy startujący w turnieju nie będą objęci ubezpieczeniem NNW,
7. zgłoszenie udziału w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdego
zawodnika na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko) oraz na wykorzystanie
wizerunku na potrzeby promocji wydarzenia w mediach (prasa, radio, telewizja, Internet).
ZASADY TURNIEJU:
1. W turnieju może wziąd udział 5-8 drużyn reprezentujących sołectwa gminy Radzanowo; o
przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejnośd wpływu.
2. Każde sołectwo reprezentowad może tylko jedna drużyna; decyduje kolejnośd zgłoszeo.
3. Zgłoszenia drużyn zawierające listę imienną zawodników przyjmowane będą do dnia 10
sierpnia 2018 r. do godz. 15:00 w siedzibie Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie przy ul.
Szkolnej 3.
4. Zawodników drużyny musi wyróżniad jednakowy kolor koszulek i dowolny znak szczególny
(napisy na koszulkach, szarfy, apaszki, kamizelki odblaskowe, opaski, czapki, etc.).
5. Konkurencje turniejowe obejmują:
a) Przygotowanie „KOSZA LOKALNYCH SMAKOWITOŚCI” tj. zestawu produktów
spożywczych z sadów, ogrodów i spiżarni mieszkaoców sołectwa. Ocenie punktowej
podlegad będzie estetyka kompozycji oraz walory smakowe jednego, wskazanego przez
drużynę produktu. Wszystkie produkty muszą mied charakter „wyrobów domowych”.
b) Konkurencje sportowo-zręcznościowe, których zasady zawodnicy poznają podczas
turnieju.
6. Dla 3 najlepszych drużyn turnieju przewiduje się nagrody, sfinansowane przez Gminę
Radzanowo.
7. Nagrody turnieju stanowią bony wydatkowe na cele publiczne przewidziane katalogiem
wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym wydatki na wyposażenie,
remont, modernizację świetlicy wiejskiej lub budynku gminnego lub innego miejsca
publicznego znajdującego się na terenie danego sołectwa;
8. Pula nagród turniejowych wynosi 2.000,00 zł, w tym: 1.000,00 zł za I miejsce, 600,00 zł za II
miejsce, 400,00 zł za III miejsce.
9. Wszystkie drużyny turniejowe otrzymają dyplomy za udział w turnieju;
10. Organizator zapewnia wszystkie przedmioty niezbędne do rozegrania konkurencji sportowozręcznościowych turnieju.
11. W sprawach spornych decyzję podejmuje Organizator turnieju.

„ S O Ł T Y S I A D A 2018 ”
KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY
REPREZENTUJĄCEJ SOŁECTWO ………………………………….………..

Niniejszym zgłaszamy udział w Turnieju Sportowo-Zręcznościowym „SOŁTYSIADA” rozgrywanym
podczas Rodzinnego Festynu Charytatywnego „W krainie Motylków” w dniu 18 sierpnia 2018 roku w
Radzanowie.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem Turnieju i akceptujemy jego treśd.
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