
Piknik z Jajem czyli I Turniej Sołectw 

o przechodni puchar Wójta Gminy Hażlach 

 
REGULAMIN 

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

Wójta Gminy Hażlach.  

§ 1 

1. Organizatorem Turnieju są Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu i LKS „Błyskawica”.  

2. Patronat nad Piknikiem i Turniejem obejmuje Wójt Gminy Hażlach. 

3. Celem Turnieju jest: 

• Integracja międzypokoleniowa mieszkańców sołectw; 

• Rozwój życia kulturalnego; 

• Kultywowanie tradycji i kultury ludowej; 

• Promocja Gminy. 

4. W Turnieju mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy sołectw zameldowani na terenie Gminy 

Hażlach.  

5. Przed rozpoczęciem Turnieju Sołectw Sołtysi  wylosują numery, które określą kolejność startu 

drużyn.  

§ 2 

1. Piknik z Jajem odbędzie się 11 maja 2019 r. od godz. 14.00 na terenie boiska sportowego 

LKS Błyskawica w Kończycach Wielkich. 

2. Orientacyjny plan Pikniku : 

• 14.00 – 17.00 – konkurencje sprawnościowe i quiz – TURNIEJ SOŁECTW 

• 14.00 - 14.30 – ocena stoisk 

• 17.00 – smażenie jajecznicy i poczęstunek dla mieszkańców 

• 17.15 – Uroczyste wręczenie Pucharu dla najlepszego Sołectwa  

• 17.30 -  Biesiada z WIelkokończanami 

• 19.00 – 24.00 – zabawa z DJ 

§ 3 

1. W Turnieju uczestniczą drużyny z poszczególnych sołectw, składające się od 7 do 10 osób, 

bez względu na stopień pokrewieństwa, zgłoszone przez Sołtysów do GOK-u. Kapitanem 

każdej drużyny jest Sołtys. Dodatkowe wsparcie drużyny uzyskują ze strony przedstawicielek 

KGW. 

2. Drużyny z poszczególnych sołectw powinny składać się z minimum 7 osób, a maksimum 10 

osób, w skład których wchodzą:  

 - sołtys,  - 2 mężczyzn, - 2 kobiety,  - 2 dzieci (w wieku od 10 roku życia).  

3. Zgłoszenia drużyny należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do 

Regulaminu, nie później niż do dnia 8 maja 2019 r.  

4. Każdy zgłoszony zawodnik przystępując do udziału w Turnieju Sołectw oświadcza, iż:  

• stan zdrowia pozwala mu na udział  w Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy  i  

uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność,  

• akceptuje warunkami uczestnictwa w Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy określone w 

niniejszym regulaminie,  



• nie będzie rościł żadnych roszczeń do Organizatora Turnieju Sołectw o Puchar Wójta 

Gminy z tytułu odniesionych urazów i kontuzji,  

• bierze udział w Turnieju na własny koszt, 

• wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych oraz 

wykonywanie i wykorzystywanie przez Organizatora zdjęć wykonanych w czasie trwania 

Konkursu. 

 

§ 4 

1. Turniej Sołectw rozgrywany jest w: 

• konkurencjach sprawnościowych, 

• paradzie stoisk połączonej z konkursem kulinarnym.  

2. Szczegółowy opis konkurencji określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

§ 5 

1. Przebieg Turnieju ocenia Komisja powołana przez Organizatorów. Komisja będzie też 

rozstrzygała wszystkie sprawy związane z przebiegiem konkurencji.  

2. Ocena Komisji jest jawna, widoczna dla publiczności i ostateczna. 

3. Punkty przyznawane będą według zajmowanych miejsc w każdej z przeprowadzonych 

konkurencji sprawnościowych, w quizie, konkursie kulinarnym oraz za wygląd stoiska punkty 

przydziela Komisja.  

4. Drużyny otrzymają punkty według zajętego miejsca: 

• I miejsce – 6 pkt.  

• II miejsce – 5 pkt. 

• III miejsce – 4 pkt.  

• IV miejsce – 3 pkt. 

• V miejsce – 2 pkt. 

• VI miejsce – 1 pkt. 

§ 6 

UWAGI KOŃCOWE  

1. Rywalizujemy zgodnie z zachowaniem zasady fair play.  

2. Koszty organizacji, przygotowania obiektu i zawodów przygotowują organizatorzy.  

3. Poszczególne drużyny organizują sołtysi, radni oraz działacze sportowi z danego sołectwa.  

4. Koszty dojazdu pokrywają sami zawodnicy, sponsorzy.  

5. Zawody zostaną przeprowadzone bez względu na warunki atmosferyczne.  

6. W przypadku równej ilości punktów w klasyfikacji drużynowej na pozycjach I-II następuje 

dogrywka niespodzianka między sołtysami danych ekip sołeckich. Prawo ostatecznej 

interpretacji regulaminu zastrzega sobie organizator.  

7. Uczestnicy  poprzez udział  wyrażają zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo 

opublikowanie wizerunku przedstawionego na fotografiach na stronie internetowej Urzędu 

Gminy, FB GOK oraz na innych portalach internetowych współpracujących z GOK. 

8. W sprawach nie ujętych w regulaminie więcej informacji można uzyskać pod numerem 

telefonu 33 8569 768. 


