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Regulamin Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy Słupsk  

§ 1. 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbędzie się Turniej Sołectw o Puchar Wójta Gminy 

Słupsk, ogłoszony we wszystkich sołectwach z terenu Gminy Słupsk.  

§ 2. 

Celem Turnieju jest integracja sołectw Gminy Słupsk, aktywizacja społeczeństwa poprzez udział 

w różnych formach rekreacji z zakresu kultury, sportu,  a także propagowanie idei współzawodnictwa.  

§ 3. 

Turniej odbędzie się 29 lipca 2018 r. o godz. 17:00 na boisku (pod lasem) w Strzelinie. Rejestracja 

drużyn w godzinach 16.15 – 16.45. 

§ 4. 

Organizatorem Turnieju jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk, Gmina Słupsk 

i Sołectwo Strzelino.   

§ 5. 

1. W Turnieju uczestniczą drużyny z poszczególnych sołectw, zgłoszone przez Sołtysów (kierowników 

drużyn) do Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk. 

2. Zgłoszenia drużyny należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu nie 

później niż do dnia 20 lipca 2018 r. Wysyłając zgłoszenie na adres Centrum Kultury i Biblioteka 

Publiczna Gminy Słupsk, Głobino ul. Główna 76-200 Słupsk lub mailowo biuro@gok.slupsk.pl  

3. Prawidłowość listy zgłoszeniowej potwierdza kierownik drużyny. 

§ 6. 

1. Drużyny z poszczególnych sołectw powinny składać się z 5 osób, w skład których wchodzą minimum: 

-1 kobieta, -1 dziecko do 15 roku.  

2. Każdy zgłoszony zawodnik składa oświadczenie o stanie swojego zdrowia, na druku wskazanym przez 

Organizatora- załącznik 2 do regulaminu. Na podstawie podpisanego oświadczenia zawodnik zostaje 

dopuszczony do uczestniczenia w poszczególnych konkurencjach. W przypadku podania fałszywych 

danych odpowiedzialność spoczywa na zawodniku oraz kierowniku drużyny.  

 

§ 7. 

Turniej rozgrywany jest w następujących konkurencjach: 

1. Bieg z oponą od ciągnika/toczenia snopka siana.   

2. Rzut gumofilcem - każdy zawodnik drużyny jeden raz rzuca gumofilcem na odległość. Wynik łączny 

drużyny stanowi o wygranej. 

3. Przelewanie wody - W tym zadaniu biorą udział wszyscy zawodnicy z drużyny. Osoby ustawiają się 

w linii. Jeden z zawodników trzyma pustą butelkę, a pozostali kubki. Pierwszy z zawodników 

napełnia kubek z wiadra z wodą i przelewa do kubka następnej osoby. Woda musi zostać przelana 
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przez każdą z osób trzymających kubek, aż do butelki. Wygrywa drużyna, która jako pierwsza 

napełni butelkę wodą i umieści ją w wyznaczonym miejscu. 

4. Zośka - startuje cała drużyna. Liczy się łączna liczba podbić. 

5. Konkurs wiedzy o gminie, zabytkach i gwarze ludowej - przedstawiciele poszczególnych sołectw 

losują- po 5 kart z puli jednakowych pytań dotyczących: a) wiedzy o gminie i jej historii b) zabytków 

gminnych c) gwary ludowej, tradycji i obrzędów ludowych d) ekologii e) staropolskiej 

kuchni i produktów regionalnych.  

6. Strach ma wielkie oczy - konkurencja polega na wykonaniu ,,stracha na wróble” z przedmiotów 

znalezionych w worku w czasie 5 minut. W konkurencji udział biorą udział wszyscy zawodnicy 

drużyny.  Punkty przyznawane są za czas i wykonanie.  

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji rozgrywanych konkurencji.  

 

§ 8. 

1.  We wszystkich konkurencjach punkty przyznawane są wg schematu:   

Punktacja za konkurencje zależna jest od liczby uczestniczących sołectw: za pierwsze miejsce tyle 

punktów ile sołectw zgłosiło się do turnieju + 2p, za drugie o dwa mniej, zaś za następne o jeden punkt 

mniej. W przypadku uzyskania w danej konkurencji tej samej ilości punktów przez 2 lub więcej drużyn,  

do klasyfikacji ogólnej będą naliczane punkty według zasady: łączna suma punktów uzyskana przez te 

drużyny dzielona przez liczbę ekip. W przypadku zaś uzyskania tej samej ilości punktów w klasyfikacji 

ogólnej przez 2 lub więcej drużyn, o kolejności miejsc zdecyduje w pierwszej kolejności większa liczba 

zajętych pierwszych miejsc w poszczególnych konkurencjach, później drugich, trzecich itd. 

 

§ 9. 

Do prowadzenia zawodów Organizator wyznacza sędziów, którzy odpowiadają za prawidłowy przebieg 

konkurencji podczas Turnieju. 

§ 10. 

1. Drużyny zajmujące miejsca I – III otrzymują puchary. Wszystkie drużyny otrzymują dyplomy.  

       

§ 11. 

1. Uczestnicy Turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu 

przeprowadzenia Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy Słupsk oraz wręczenia nagród zgodnie 

z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. 
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2.  Administratorem danych osobowych jest Organizator - Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna 

Gminy Słupsk.  

3.  Uczestnik Turnieju ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także żądania ich poprawienia 

lub usunięcia.  

4. Uczestnicy i/lub drużyna wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych na stronie 

internetowej Organizatora w postaci: imienia i nazwiska, nazwy drużyny, miejsca zamieszkania 

w danym sołectwie, uzyskanych wyników w poszczególnych konkurencjach Turnieju. Uczestnicy 

Turnieju  zgadzają się na publikację przez Organizatora i środki masowego przekazu ich danych 

osobowych, a także wyraża zgodę na bezpłatne i nieograniczone w czasie wykorzystywanie jego 

wizerunku w przekazach medialnych związanych z Turniejem.  

5. Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu wzięcia udziału 

w Turnieju.  

6. Uczestnik Turnieju poprzez zaakceptowanie oświadczenia załącznik nr 2 wyraża zgodę na 

przystąpienie do udziału w Turnieju i przetwarzania danych osobowych.  

§ 12. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.  

2. Zawodnicy biorący udział w Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy Słupsk nie są objęci 

ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, drużyny ubezpieczają się na własny koszt. 

3. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania go podczas 

rozgrywek.  

§ 13. 

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy  

Słupsk pod nr tel. (059) 847 10 91 lub bezpośrednio u koordynatora Macieja Flisaka tel. 665-320-440.  
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Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DRUŻYNY  

do Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy Słupsk 2018.  

 

 

1. Zgłoszenie należy wypełnić dużymi drukowanymi literami lub komputerowo. 

2. Zawodnicy niepełnoletni muszą przedłożyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział 

w Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy Słupsk 2018, na formularzu określonym w załączniku nr 3 

do Regulaminu.  

  

 

Sołectwo:  

Lp. Nazwisko, Imię Adres zamieszkania Czytelny Podpis  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

 

-------------------------                                           ---------------------------------- 

(miejscowość i data)                                                                                  (podpis kierownika drużyny) 
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ZAŁĄCZNIK nr 2  

     Miejscowość …………………….… data ………………….  

 

OŚWIADCZENIE 

Nazwa Sołectwa  ……………………………………….  

Nazwisko i imię zawodnika …………………………………………….  

Adres zamieszkania …………………………………………………..  

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala mi na udział w Turnieju Sołectw o Puchar 

Wójta Gminy Słupsk w roku 2018 i będę w nim uczestniczył na własną odpowiedzialność. Zgadzam 

się z warunkami uczestnictwa w imprezie określonymi w regulaminie.  

Oświadczam ponadto, że nie będę rościł żadnych pretensji do organizatora Turnieju Sołectw o Puchar 

Wójta Gminy Słupsk w roku 2018 z tytułu odniesionych urazów i kontuzji.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie moich danych osobowych 

zawartych w zgłoszeniu i niniejszym oświadczeniu przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy 

Słupsk w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Turnieju Sołectw o Puchar Wójta 

Gminy Słupsk (zgodnie z art.6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz nieodpłatną publikację mojego wizerunku 

na potrzeby CKiBP. 

       ....................................................  

                                                                           (czytelny podpis zawodnika) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3  

    Miejscowość ………………..…… data …………………  

 

OŚWIADCZENIE 

 

Nazwa Sołectwa ……………………………………….  

Nazwisko i imię zawodnika …………………………………………….  

Adres zamieszkania rodzica/opiekuna …………………………………………………..  

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO* 

Ja niżej podpisana/podpisany* oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mego syna/podopiecznego*  

………………..………………………………………………………… (imię i nazwisko zawodnika) urodzonego dnia 

..……………………… w …………………….. w Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy Słupsk w roku 2018.  

Ponadto oświadczam, iż stan zdrowia mej/mego* córki/syna/podopiecznego/* pozwala jej/mu* na 

udział w Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy Słupsk 2018.  

Wyrażam zgodę na samodzielne dotarcie dziecka na miejsce prowadzenia turnieju oraz jego 

samodzielny powrót do miejsca zamieszkania. Informuję, że znane jest mi miejsce pobytu dziecka 

podczas rozgrywek oraz numer telefonu kontaktowego organizatora.  

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/zgody* na podejmowanie przez organizatora Centrum Kultury 

i Bibliotekę Publiczną Gminy Słupsk decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami 

operacyjnymi w przypadku zagrożenia zdrowia, bądź życia mojego dziecka.  

Moje dziecko jest/nie jest* uczulone na leki. Jest uczulone na ………………………………….. 
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Oświadczam, że nie będę rościła/rościł* żadnych pretensji do organizatora Turnieju Sołectw o Puchar 

Wójta Gminy Słupsk w roku 2018 z tytułu odniesionych kontuzji i urazów. Moja/mój* 

córka/syn/podopieczny* bierze udział w rozgrywkach na moją odpowiedzialność.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie moich danych osobowych 

zawartych w zgłoszeniu i niniejszym oświadczeniu przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy 

Słupsk w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Turnieju Sołectw o Puchar Wójta 

Gminy Słupsk (zgodnie z art.6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz nieodpłatną publikację mojego wizerunku 

na potrzeby CKiBP. 

 

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

                       (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika*) *niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 


