REGULAMIN
XXIV TURNIEJU SAMORZĄDÓW WIEJSKICH GMINY JARACZEWO 2017r.
1.
2.
3.
4.

CEL TURNIEJU
Włączenie wszystkich sołectw z terenu Gminy Jaraczewo do wspólnej rywalizacji o
najsprawniejsze i najbardziej aktywne sołectwo.
Zachęcenie do współzawodnictwa mieszkańców poszczególnych sołectw z terenu Gminy
Jaraczewo.
Rozwój życia kulturalnego oraz integracja społeczeństwa.
Pobudzenie odpowiedzialności mieszkańców za rozwój życia kulturalnego wsi.

ORGANIZATORZY
Organizatorami turnieju są:
Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo oraz Gmina Jaraczewo
OSP, KSS Snajper, LZS i SZS Jaraczewo,
Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie
Termin i miejsce turnieju:
28 maja 2017r. godz. 14.00 – Boisko Sportowe w Jaraczewie.
UCZESTNICY TURNIEJU
Uczestnikami turnieju są 8 - osobowe drużyny składające się z mieszkańców jednego sołectwa
terenu Gminy Jaraczewo. W drużynie: członek Rady Sołeckiej, 2 kobiety, dziecko do 12 lat - stopień
pokrewieństwa nie ma znaczenia
Gościnnie w turnieju mogą wziąć udział drużyny z Niemiec, Ukrainy, Czech i inne zaproszone.
WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU
Kapitan drużyny zobowiązany jest dostarczyć do dnia 20 maja 2017 r. Kartę Zgłoszenia / załącznik
do regulaminu / do Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie, ul. Kolejowa 4.
Uczestnik turnieju, tj. drużyna, oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnienie na stronach
internetowych Gminy Jaraczewo opisu i zdjęć wykonanych przez organizatorów w czasie trwania
Turnieju.
NAGRODY
Drużyny otrzymują puchary, dyplomy oraz nagrody ufundowane przez organizatorów.
OCENA KONKURENCJI
Do oceny każdej konkurencji zostaną przez Organizatorów wyznaczeni BEZSTRONNI SĘDZIOWIE
oraz obserwator w osobie Radnego Miasta i Gminy Jaraczewo.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody materialne uczestników podczas Turnieju.
Organizatorzy Turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników
powstałe podczas konkurencji.
Koszty przejazdu uczestników pokrywają uczestnicy konkursu.
Kwestie sporne rozstrzygać będzie komisja sędziowska, po wpłaceniu kaucji w wys. 50 zł na rzecz
Organizatora. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
Regulamin w jego pełnym brzmieniu zostanie zamieszczony na stronie Organizatora, pod adresem
www.gok.jaraczewo.pl
Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować do Gminnego Ośrodka Kultury,
Tel.62 740 8032.

