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REGULAMIN TURNIEJU GMIN POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO 
Festyn ,,Dobre bo nasze”, Fajsławice - 17.06.2018 r 

 

w ramach operacji pt. ,, Współpraca i współdziałanie na rzecz poprawy życia mieszkańców wsi” 
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 

Cele: 
 

1. Zwiększenie udziału mieszkańców powiatu krasnostawskiego we wdrażaniu inicjatyw na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich 
2. Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji 

projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele 
sektora publicznego, prywatnego oraz organizacje pozarządowe 

3. Integracja międzypokoleniowa społeczeństwa z terenu powiatu krasnostawskiego 

4. Włączenie wszystkich gmin z terenu powiatu do wspólnej rywalizacji oraz zabawy 
5.  Rozwój życia kulturalnego oraz integracja społeczeństwa 

6. Promocja jakości życia na wsi oraz promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego 
 

Postanowienia ogólne: 
§ 1 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Turniej Gmin Powiatu Krasnostawskiego w 

ramach operacji pt. ,, Współpraca i współdziałanie na rzecz poprawy życia mieszkańców wsi” 
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 

§ 2 

1. Organizatorem turnieju jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krasnystaw PLUS w 
partnerstwie z Gminą Fajsławice, Starostwem Powiatowym w Krasnymstawie oraz 

Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice w ramach operacji pt. ,, Współpraca i 
współdziałanie na rzecz poprawy życia mieszkańców wsi” współfinansowanej ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020. 
 

§ 3 
Turniej Gmin Powiatu Krasnostawskiego odbędzie się w dniu 17 czerwca 2018 roku podczas Festynu 

„Dobre bo nasze” w miejscowości Fajsławice /boisko sportowe przy Urzędzie Gminy Fajsławicach.  
 

§ 4 

1. Uczestnikami turnieju są reprezentacje wszystkich gmin z terenu powiatu krasnostawskiego. 

3. W skład drużyny mogą wchodzić tylko mieszkańcy danej gminy. 

4. Uczestnicy biorą udział w Turnieju na własną odpowiedzialność. 
5. W skład drużyny mogą wejść osoby, które ukończyły 18 rok życia. 
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§ 5 

Opis poszczególnych konkurencji dla drużyn stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  
 

§ 6 

1. Kapitan drużyny zobowiązany jest do dnia 7 czerwca 2018 r. dostarczyć formularz zgłoszeniowy 
drużyny w wersji papierowej do siedziby organizatora Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania 

Krasnystaw Plus 22-300 Krasnystaw, ul. Matysiaka 7. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik 
nr 3 do niniejszego Regulaminu.  

2. Dane osobowe uczestników Turnieju Gmin będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, 
wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. Dane osobowe uczestników 

Turnieju Gmin będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Administratorem danych 
osobowych jest Organizator. 

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 

niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Turnieju Gmin. Przez przekazanie 

do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża 
zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do 

uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby 
administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 

r. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie 
kierując korespondencję na adres Organizatora. 

5. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte  

w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą 
wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim. 
 

§ 7 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Turniejem należy składać do komisji sędziowskiej danej 
konkurencji. 

2. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Turnieju Gmin będzie ostateczna. 
 

§ 8 

Nagrody w turnieju: 
 

Za zajęcie I miejsca : Puchar Starosty Krasnostawskiego oraz nagroda pieniężna w wysokości 400 zł 
Za zajęcie II miejsca: nagroda pieniężna w wysokości 300 zł 

Za zajęcie III miejsca: nagroda pieniężna w wysokości 200 zł  
Wyróżnienie nr I – 110 zł 

Wyróżnienie nr II – 110 zł 

Wyróżnienie nr III – 110 zł  
Rozdanie nagród i wyróżnień nastąpi w dniu turnieju 

Wszystkim drużynom zostaną wręczone dyplomy za udział w turnieju 
Nagrody w turnieju zostaną sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
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§ 10 
INFORMACJE KOŃCOWE 

 

1. Organizator gwarantuje uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
Suma ubezpieczenia wynosi 4000 zł na uczestnika. Ubezpieczenie obejmie wyłącznie osoby, 

które przedłożą w formularzu zgłoszeniowym imię i nazwisko oraz numer PESEL.  
2. Organizator zapewnia wyżywienie dla uczestników konkurencji sprawnościowych 

3. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne podczas trwania turnieju 
4. Organizator nie zapewnia oraz nie pokrywa kosztów dojazdu na imprezę.  

5. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator. 

6. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, 
ulewny deszcz, burze z piorunami, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy. 

7. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem 
fizycznymi pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia 

obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. 
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Załącznik Nr 1 do 
Regulaminu Turnieju Gmin 

Na Festynie ,,Dobre bo nasze” 

 Fajsławice,  17.06.2018 r 
w ramach operacji pt. ,, Współpraca i współdziałanie na rzecz poprawy życia mieszkańców wsi” 

współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 
 

KONKURENCJE 

1. Przysiady parami z piłką. Startują dwuosobowe drużyny. Piłkę umieszczamy pomiędzy czołami dwóch 

uczestników. Para wykonuje przysiady. Wygrywa ta drużyna, która wykona jak najwięcej przysiadów i nie 

upuści piłki. Nie można dotykać piłki rękoma. 

 

2. Bieg z taczką w płetwie. Startują 4 osoby. Konkurencja polega na tym, że jedna osoba z drużyny 

przewozi pozostałych 3 jej członków z linii startu slalomem pomiędzy pachołkami do linii mety. Wysadza 

osobę przewożoną i wraca po kolejnego członka drużyny. Wożący musi mieć na nodze nałożoną jedną 

płetwę pływacką, dostarczoną przez organizatora. Konkurencja na czas. 

3. Bieg - slalom z kapustą na szpadlu. Drużyna składa się z 4 osób ( w tym co najmniej 1 kobieta). Bieg 

sztafetowy pomiędzy ustawionymi tyczkami, z kapustą na szpadlu. Należy tak przebiec, aby kapusta nie 

spadła ze szpadla. Jeśli spadnie drużyna kończy konkurencję i otrzymuje zero punktów. Konkurencja na 

czas. 

 

4. Skok w dal grupowy. Startują drużyny 6-cio osobowe (w tym dwie kobiety). Każda osoba z drużyny 

wykonuje skok w dal, zaczynając z linii startu. Każda kolejna skacze z miejsca, w którym zakończyła swój 

skok poprzednia osoba. Wygrywa drużyna, która dokona łącznie najdłuższego skoku. 

 

5. Bieg w zszytych workach. Startują trzyosobowe drużyny. Drużyna biegnie razem  

w zszytych workach w tę i z powrotem mając do pokonania dystans łączny 40 metrów. Konkurencja na 

czas.  

 

6. Przeciąganie liny Startują drużyny 6-cio osobowe (w tym dwie kobiety). Wygrywa drużyna, która 

przeciągnie minimum jednego zawodnika przez linię środkową.  

 

 

7. Rzut gumofilcami - sztafeta. Startuje drużyna 6-cio osobowa (w tym co najmniej 2 kobiety). Pierwsza 

osoba z drużyny ma za zadanie dorzucić gumofilcami do partnera  

z drużyny stojącego na przeciwległej linii w odległości 15m. Po czym drugi zawodnik nakłada gumofilce i 

biegnie do linii mety. Taki cykl będzie powtarzany trzykrotnie. W przypadku, gdy zawodnik nie dorzuci 

obuwia do swojego partnera, ten musi podbiec zabrać gumofilce, wrócić na swoją  linię startu, nałożyć 

gumofilce i dopiero rozpocząć bieg. Konkurencja na czas. 
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8. Picie smacznego napoju  przez wężyk. Startuje jeden zawodnik.  

W przygotowanym naczyniu znajduje się 0,5 l smacznego napoju, który należy wypić za pomocą wężyka 

o długości 1 metra, bez pomocy rąk. Zwycięża zawodnik, który najszybciej opróżni naczynie. 

 

9. Piosenka o gminie. Reprezentacja gminy wykona na scenie piosenkę składającą się  

z co najmniej 2 zwrotek i refrenu. W skład zespołu musi wchodzić co najmniej 6 osób. Za wykonanie 

piosenki i zatwierdzeniu jej przez sędziów drużyna otrzymuje 10 pkt. Brak wykonania 0 pkt. 

 
 
PUNKTACJA 
 
Każda konkurencja punktowana jest przez sędziów w zależności od zajętego miejsca.   

 
I miejsce  –15 pkt.  
II miejsce –12 pkt. 
III miejsce –10 pkt. 
IV miejsce – 7 pkt. 
V miejsce – 6 pkt. 
VI miejsce – 5 pkt.  
VII miejsce – 4 pkt.  
VIII miejsce – 3 pkt.  
IX miejsce – 2 pkt.  
X miejsce – 1 pkt. 
 
Za udział (wójta, zastępcy wójta, skarbnika, sekretarza) w każdej z konkurencji, drużyna otrzymuje jednorazowo, 
dodatkowo 2 pkt. 
 

1. Dla reprezentacji gminy w jednakowe stroje przewidziano dodatkowe 10 punktów (w całych zawodach). 
2. Jeśli w składzie drużyny (w wymienionej konkurencji) zabraknie w składzie kobiet, drużyna otrzymuje zero 

punktów. 
3. W przypadku zajęcia równorzędnego miejsca (ex aequo) w którejkolwiek konkurencji, drużyny otrzymują 

wyższą liczbę punktów. 
4. Zwycięzcą Turnieju zostaje drużyna, która zdobędzie łącznie we wszystkich rozegranych konkurencjach 

największą liczbę punktów. 
5. W przypadku równej ilości punktów w klasyfikacji końcowej o miejscach zadecyduje dogrywka w wylosowanej 

konkurencji (z odbytych wcześniej). 

 
 
UWAGA !!! Każda drużyna jest zobowiązana przywieźć ze sobą następujące przedmioty:  
- buty typu „gumofilce” – 1 para rozmiar 44  lub większe, ( nie mniejsze). 
- szpadel z trzonkiem – 1 szt. 
 

SPOTKANIE KAPITANÓW DRUŻYN ODBĘDZIE SIĘ PRZED STARTEM PIERWSZEJ KONKURENCJI  
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Załącznik Nr 2 do 
Regulaminu Turnieju Gmin  

Festyn ,,Dobre bo nasze” 
Fajsławice 17.06.2018 

w ramach operacji pt. ,, Współpraca i współdziałanie na rzecz poprawy życia mieszkańców wsi” 

współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

Harmonogram rozgrywek w Turnieju Gmin Powiatu Krasnostawskiego  

w Fajsławicach w dniu 17.06.2018r. 

Miejsce - Płyta boiska stadionu sportowego przy urzędzie Gminy w Fajsławicach 

14.00 Rozpoczęcie Festynu „Dobre bo nasze” 

Powitanie i wystąpienia zaproszonych gości 

Prezentacja drużyn do turnieju sportowego 

Prezentacja drużyn kulinarnych 

14.30 Występ Kapeli (scena główna) 

14:30 – Przysiady parami z piłką  ( płyta boiska)  /1/ 

            Bieg z taczką w płetwie.  /2/ 

            Bieg slalomowy z kapustą na szpadlu.  /3/ 

15:30 – Występ Kapeli (scena główna) 

16.00 - Skok w dal  (drużynowy) ( płyta boiska)  /4/ 

            Bieg w zszytych workach.  /5/ 

 17.00 – Pokaz Kulinarny (scena główna)      

17.30 – przeciąganie liny ( płyta boiska)  /6/ 

           Rzut gumo filcami – sztafeta.  /7/ 

18.30 Picie smacznego napoju przez wężyk (scena główna)  /8/ 

19.00 Piosenka o Gminie (scena główna)  /9/ 

20.00 Występy Kapel (scena główna) 

21.00 Rozstrzygnięcie konkursów (scena główna) 

 Następnie mecz drużyn, które zajęły pierwsze miejsca w grupach o zwycięstwo w Turnieju. Mecz drugich drużyn 
w grupie o trzecie miejsce itd. 


