REGULAMIN DOŻYNKOWEGO TURNIEJU SOŁECTW
1. ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach
2. DATA I MIEJSCE: 21.08.2022, teren przy Zespole Pałacowym w Werbkowicach (podczas Dożynek).
3. CELE:
- integracja i wspólna zabawa mieszkańców Gminy Werbkowice,
- aktywizacja mieszkańców,
- zacieśnianie więzi międzypokoleniowych,
- zdrowa rywalizacja między sołectwami.
4. UCZESTNICY: Sołectwa Gminy Werbkowice. Drużyny powinny składać się 3 osób.
5. TERMIN I ZASADY ZGŁOSZENIA: zgłoszenia do 12 sierpnia w siedzibie organizatora lub
telefonicznie pod nr 84 657 20 32.
6. ZASADY OGÓLNE:
- Konkurencje ocenia Komisja powołana przez organizatora, która też rozstrzyga wszelkie spory;
z decydującym głosem przewodniczącego.
- Jeżeli po zakończeniu wszystkich konkurencji drużyny będą posiadały równą liczbę punktów
o kolejności decyduje liczba wygranych konkurencji.
- Jeżeli ta liczba jest równa, zarządza się dodatkową konkurencję.
7. NAGRODY: za 1,2,3 miejsce przewidziane są nagrody oraz nagrody pocieszenia dla pozostałych
grup.
8. KONKURENCJE:
- Rzut gumofilcem
Każda grupa z sołectwa typuje 1 osobę następnie wytypowani zawodnicy mają po trzy rzuty do celu.
Wygrywa drużyna, która trafi gumofilcem najwięcej razy (na trzy rzuty).
- Toczenie opony
Konkurencja na czas. Po dwie osoby z każdej drużyny. Pierwsza osoba toczy oponę do wyznaczonego
miejsca
i przekazuje oponę drugiej osobie, która wraca z nią na start. Wygrywa drużyna, która wykona
zadanie
w najkrótszym czasie.
- Bieg z jajkiem
Konkurencja na czas. W konkurencji bierze udział po jednej osobie z każdej drużyny. Przedstawiciele
poszczególnych sołectw startują równocześnie ( biegną z jajkiem na łyżce slalom) Wygrywa ta osoba
która jako pierwsza poprawnie wykona zadanie: jajko musi być CAŁE!
- Obieranie jabłka
W konkurencji bierze udział jedna osoba z drużyny. Konkurencja polega na obraniu jabłka
i stworzeniu jak najdłuższej obierki. Długość obierki oceni komisja.
- Podnoszenie ciężarka
Konkurencja polega na podnoszeniu ciężarka jedną ręka. Wygrywa sołectwo którego przedstawiciel
podniesie najwięcej razy ciężarek do góry.
Za każdą wygraną konkurencję sołectwo otrzymuje punkt w razie remisu przewidziana jest dogrywka.

