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Boisko Sportowe w Studzienicach 

    

 

 

                               ORGANIZATOR: 

 

Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Studzienice 
 

                                

REGULAMIN  V  TURNIEJU  SOŁECTW 
  Studzienice  2019 r. 

 
1. Cele 

         - Popularyzacja dziedzictwa kulturowego Gminy Studzienice; 
         - Kultywowanie tradycji i pobudzanie aktywności społecznej     

mieszkańców; 
          - Integracja społeczności Gminy Studzienice 

 
2. Organizator 

         - Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Studzienice 
 

3. Miejsce i termin 
- 21.07.2019 r. Stadion Sportowy w Studzienicach, godz. 16:15 

 

        - Termin składania zgłoszeń do 18.07.2019 r w Centrum Kultury i 
Bibliotece Gminy Studzienice w Ugoszczy 

 
4. Uczestnicy 

         - W turnieju sołectw mogą wziąć udział drużyny reprezentujące sołectwa 
z terenu gminy   Studzienice 

        - W skład drużyny mogą wchodzić: członkowie Rady Sołeckiej, Sołtys,  
mieszkańcy danego sołectwa.        

      - Drużyna powinna liczyć  4 osoby w tym dwie kobiety i dwóch 
mężczyzn. 

 
- Członkowie drużyny są mieszkańcami danego sołectwa które reprezentują. 
Spełnienie tego warunku jest wymagane pod rygorem wykluczenia drużyny z 



turnieju.  
 

5. Zasady rozegrania turnieju. 
      - 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; 

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

dyskwalifikacji. 
- W każdej konkurencji musi wziąć udział inna osoba z zespołu . Są 4 

konkurencje. 
 

6. Punktacja 
- Punkty będą przyznawane w każdej kategorii. 

Najlepsi w danej kategorii otrzymają 3 pkt. 
Druga drużyna 2 pkt. 

Trzecia 1 pkt  
Pozostałe 0 pkt. 

 
W konkurencji pytania – 3 pkt. za dobrą odpowiedź, 0 pkt. za złą odpowiedź. 

 
Wygra drużyna, która otrzyma największą ilość pkt. Łącznie.  

 
- w przypadku remisu w końcowej klasyfikacji zostanie przeprowadzona 

dodatkowa konkurencja zaproponowana przez organizatora. 
 
 

7. Konkurencje 

. 
- Nalewanie wody gąbką.  Drużyny wyznaczają 1 osobę z zespołu. 
Zawodnik otrzymuje gąbkę i butelkę oraz wiadro z wodą.  Wygrywa ta 

drużyna, której zawodnik najszybciej zapełni butelkę wodą za pomocą gąbki. 
 

 

- Piłka w grze – konkurencja polega na przeniesieniu piłki z punktu A do B 
i powrót. Uwaga piłkę należy przenieść nogami w powietrzu. Wygrywa ta 

drużyna, której zawodnik najszybciej wykona konkurencję. 
 

 Nie ma lekko – konkurencja polega na pchaniu miotłą dużej kuli, np. piłka 
lekarska. Wygrywa drużyna, która wykona zadanie najszybciej. 

 



- Jak wiem to powiem  -  konkurencja polega na poprawnym udzieleniu 
odpowiedzi na wylosowane pytanie dotyczące wiedzy ogólnej o turystyce i 

rekreacji .  
 

 
8. Nagrody: 

- Za zajęcie I miejsca w turnieju drużyna otrzymuje Bon o wartości 800 zł. 
Za zajęcie II miejsca Bon o wartości 500 zł. 
Za zajęcie III miejsca Bon wartości  300 zł. 

Dla pozostałych nagrody pocieszenia- bon o wartości 100 zł. 
 
 

Pierwsza drużyna otrzymuje Puchar.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



KARTA  ZGŁOSZENIA 
( turniej sołectw – Dni Studzienic, 21 lipca, godz. 15:45 ) 

 
        1.Nazwa Sołectwa  
 
         ….......................................................................................... 
 
 

2. Imiona i Nazwiska członków drużyn, funkcja w radzie 
sołeckiej - jeśli członek drużyny taką pełni,  
( dwie kobiety, dwóch mężczyzn) 

 
 1)...............................................................................… 

 

 

2).................................................................................... 
 

 
3).................................................................................... 
 

 

4).................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 
3. Podpis osoby reprezentującej sołectwo  

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

 

*KARTY  ZGŁOSZEŃ  PROSIMY  WYPEŁNIĆ  PISMEM    

       DRUKOWANYM.  

Dostarczyć do dnia 18 lipca 2019 do CKiB  w Ugoszczy. 

  

 


