
                         REGULAMIN TURNIEJU SOŁECTW

                                  GMINY PRZECHLEWO

1. Cele Turnieju

• Integracja mieszkańców  gminy Przechlewo poprzez rywalizację sportową 

i zabawę.
• Aktywizacja  społeczeństwa  włączenia się do życia kulturalno – 

rozrywkowego poprzez udział w różnych formach rekreacji.
• Propagowanie idei współzawodnictwa i właściwych postaw zawodników i 

kibiców.
• Promocja sołectw gminy Przechlewo

2. Termin i miejsce Turnieju Sołectw

Turniej odbędzie się podczas obchodów Dożynek Gminnych, dnia 10 września 
2022roku na Stadionie ul. Szkolna,  od godz. 18.30 do godz. 20.30.

3. Organizatorem Turnieju

 
Urząd Gminy w Przechlewie.

Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Przechlewie.

4. Uczestnicy

• W Turnieju uczestniczą  drużyny z poszczególnych sołectw, zgłoszone przez 

Sołtysów - (kierowników drużyn) do GBiCK w Przechlewie.
• Zgłoszenia drużyny należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1

do Regulaminu nie później niż do dnia 06 września 2022 roku, godz. 17.00 

telefonicznie 593067759  lub e-mail  biblioteka@gbick.przechlewo.pl .

• Każde sołectwo zobowiązane jest wystawić do rywalizacji drużynę składającą 

się z 3 osób ( 2 mężczyzn i 1 kobietę), osoby muszą mieć ukończone 18 lat. 

• Uczestnicy składają oświadczenie o stanie zdrowia, na druku wskazanym przez 

Organizatora – załącznik nr 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.



5. Konkurencje

• Wrzucanie ziarna zboża do wiaderka na czas – w konkurencji bierze udział  

jeden zawodnik z każdego sołectwa. Zawodnik wysypaną porcję zboża, łyżką 

wrzuca do wiaderka. Ocenia się czas i dokładność wykonanego zadanie .

• Zbieranie ziemniaków na czas – udział biorą dwie osoby z drużyny (kobieta i 

mężczyzna). Mężczyzna rozsypuje wiaderka ziemniaków na wyznaczonym 10 

m poletku, kobieta zbiera do wiaderka, które przyniesie mężczyzna po 

rozsypaniu. Ocenie podlega czas i dokładność zbierania.

• Ubijanie piany z białek – udział bierze jedna osoba z drużyny – mężczyzna, 

który otrzymuje 5 jajek, miskę i trzepaczkę. Wygrywa osoba, która pierwsza 

ubije na sztywno pianę. Piana po przewróceniu miski do góry dnem nie może 

wylać.

• Wbijanie gwoździa na czas – udział bierze jedna osoba z drużyny – kobieta, 

która musi wbić 8 gwoździ ( 2cal) w drewno. Ocenie podlega czas i ilość do 

końca wbitych gwoździ.

• Obieranie ziemniaków na czas -  w tym zadaniu biorą udział wszyscy 

zawodnicy z drużyny. Należy obrać dokładnie 20 ziemniaków, nie 

pozostawiając skórki i „oczek”. Ocenie podlega czas i dokładność.

• Rzut gumowcem na odległość – do konkurencji drużyna deleguje kobietę, 

która rzuca gumowcem.  Ocenie podlega długość rzutu. 

• Toczenie okrągłych beli słomy - konkurencja polega na najszybszym 

przetoczeniu słomy na odcinku 20 m, słomę toczymy za wyznaczoną linię 

początku i końca pola ale nie może przekroczyć linii bocznych wyznaczonego 

odcinka. Balot toczy cała drużyna. Ocenie podlega czas i precyzja. 

Zaplanowano przeprowadzenie maksymalnie sześciu z wymienionych konkurencji 

plus jednej w przypadku dogrywki. 

Kolejność i wybór  konkurencji należy do Organizatora.

6. Zasady punktacji

We wszystkich konkurencjach punkty przyznawane są wg schematu :

• I miejsce – 14 pkt

• II miejsce – 13 pkt



• III miejsce – 12 pkt
za każde kolejne miejsce o 1 pkt mniej do wyczerpania listy startujących.

Dogrywkę  w przypadku uzyskania tego samego wyniku w danej konkurencji 
przewiduje się tylko dla trzech pierwszych miejsc. W pozostałych przypadkach 
drużyny otrzymują równą ilość punktów.
W przypadku takiej samej liczby punktów w klasyfikacji ogólnej zostanie 
przeprowadzona dodatkowa konkurencja, zaproponowana przez Organizatora.

7. Nagrody

Za  zajęcie I, II i III miejsca  zostaną wręczone vouchery, które będzie można 

zrealizować  w sklepach i w firmach usługowych w Przechlewie.

Wszystkie drużyny otrzymują dyplomy.

8. Postanowienia końcowe

• Do prowadzenia Turnieju Organizator wyznaczy sędziów, którzy będą 

odpowiadać za prawidłowy przebieg konkurencji.

• Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu imprezy.

• Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu.

• Szczegółowe informacje 

• Udział w Konkursie oznacza, że uczestnik akceptuje regulamin, wyraża zgodę

na  udostępnianie  danych  osobowych  (imię,  nazwisko,  nr  telefonu),

fotografowanie  podczas  zawodów  swojego  wizerunku  oraz  wykorzystanie

zdjęć do wszelkich celów związanych z konkursem i celów promocyjnych  przez

organizatorów.



                               Załącznik NR 1

                                 ZGŁOSZENIE DRUŻYNY

                 Turniej Sołectw  Dożynki Gminne 2022

SOŁECTWO……………………………………………………………

……………………………………………………………………...

L.p. Nazwisko, imię Nr  telefonu  Czytelny podpis

1.

2.

5.

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody¹  na przetwarzanie moich danych osobowych

tj. imienia i nazwiska, numeru telefonu, zawartych w formularzu zgłoszeniowym w

celu udziału w Turnieju Sołectw .

Zgoda może być w każdym momencie wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

        ……………………………………………………………………………………………………………

                                                            (data, podpis)

                                           KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gminna Biblioteka i Centrum

Kultury w Przechlewie z siedzibą przy ul. Człuchowska 8, 77-320 Przechlewo.

2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych osobowych,

z  którym  można  skontaktować   się  za  pośrednictwem  adresu  e-mail:

ido@przechlewo.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w turnieju.

4.  Podstawą  do  przetwarzania  danych  osobowych  jest  zgoda  na  przetwarzanie

danych osobowych, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.

5. Podanie danych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania tych danych będzie

brak możliwości wzięcia udziału w turnieju.

1) Niepotrzebne  skreślić



Załącznik NR 2

                                                    OŚWIADCZENIE

Sołectwo…………………………………………………………………………..

Nazwisko, imię zawodnika…………………………………………………………

Nr telefonu…………………………………………………………………………….

Ja niżej podpisany oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala mi na udział 

w Turnieju Sołectw organizowanym na Dożynkach Gminnych w dniu 10.09.2022

roku  na  Stadionie  przy  ul.  Szkolnej 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 z tytułu

odniesionych urazów i kontuzji.

                                                                   ………………………………………………………………

                                                                          (czytelny podpis zawodnika)

                                           KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gminna Biblioteka i Centrum

Kultury w Przechlewie z siedzibą przy ul. Człuchowskiej 8, 77-320 Przechlewo.

2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych osobowych,

z  którym  można  skontaktować   się  za  pośrednictwem  adresu  e-mail:

ido@przechlewo.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w turnieju.

4.  Podstawą  do  przetwarzania  danych  osobowych  jest  zgoda  na  przetwarzanie

danych osobowych, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.

5. Podanie danych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania tych danych będzie

brak możliwości wzięcia udziału w turnieju.

1) Niepotrzebne  skreślić


