TURNIEJ SOŁECTW – ŚWIĘTO SMAKÓW 2019
Organizator: Wójt Gminy Siedlec, Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu
Termin i miejsce imprezy: 24.08.2019 rok, początek o godz. 16.30, na stadionie sportowym
w Siedlcu, wręczenie nagród około godz. 20.00 na scenie podczas trwania Święta Smaków.
Cel imprezy:
 integracja mieszkańców Gminy Siedlec
 aktywizacja życia społeczno - kulturalnego
 wspólnie spędzony czas w dobrej atmosferze, przy zachowaniu ducha rywalizacji
sportowej, zgodnego z zasadami fair play
 kształtowanie właściwych postaw zawodników i kibiców

Uczestnictwo


Do udziału zapraszamy delegacje 10 osobowe z każdego sołectwa (w tym

6

mężczyzn, 2 kobiety oraz 2 dzieci – w wieku 10-15 lat) z sołtysem lub członkiem rady
sołeckiej na czele.


Do konkursu grillowania, zgłaszamy dodatkowo 3 osoby dorosłe. Czyli łącznie 13
osób. Konkurencja ta jest oceniana podobnie, jak pozostałe. W skład drużyny mogą
wejść tylko mieszkańcy danej wsi. Członkowie drużyn powinni posiadać elementy
stroju identyfikujące ich z drużyną.

Najwyższa ilość punktów zależna jest od ilości zgłoszonych drużyn. Jeżeli zgłosi się pięć
drużyn, wtedy najwyższą punktacją w konkurencji jest pięć punktów.
Organizator imprezy powołuje komisję sędziowską Turnieju.
Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody.

KONKURENCJE
Lp.

Konkurencja

Ilość osób

1

NARTY KOWALCZYK konkurencja sprawnościowa,
uczestnicy zakładają na buty
specjalnie, trzyosobowe narty
przygotowane przez organizatora.
Zadaniem konkurencji jest przejście
w nich ustalonego przez
organizatorów odcinka.

3 osoby dorosłe

2

BUTELECZKI DO
SKRZYNECZKI - konkurencja

2 osoby dorosłe

punktacja
Konkurencja na czas
- drużyna z
najlepszym
wynikiem otrzymuje
komplet punktów,
pozostałe o punkt
mniej, analogicznie
do czasu. Ilość
punktów zależy od
ilości zgłoszonych
drużyn.
Konkurencja na czas
- drużyna z
1

3

4

5

polega na jak najszybszym
umieszczeniu butelek w skrzynce.
Drużyna ma do dyspozycji linkę dla
pary zawodników. Zadanie należy
wykonać nie wchodząc na obszar,
na którym rozstawione są butelki
i skrzynka. Butelki mają
zamontowane haczyki, które trzeba
pochwycić przy pomocy liny.
Zadanie wykonane jest wtedy, gdy
wszystkie butelki znają się w
skrzynce. Jeżeli butelka wypadnie,
należy ją ponownie pochwycić, nie
ma w tej konkurencji punktów
karnych.
KARUZELA - uczestnicy trzymają
się za ręce w kręgu i nie mogą się
puścić. Przekładają hula hop po
całym kole, od jednej osoby do
drugiej. Konkurencja kończy się
kiedy koło wróci z powrotem do
pierwszej osoby.

GĄSIENICA - Uczestnicy stoją na
przygotowanych przez Organizatora
czterech skrzynkach, które muszą
sami przekładać z tyłu do przodu,
pokonując wyznaczony odcinek
trasy. Uczestnicy nie mogą schodzić
ze skrzynek w czasie ich
przemieszczania. Jeżeli któryś z
zawodników spadnie ze skrzynki,
należy ponownie na nią wejść i
kontynuować konkurencję. Nie ma
punktów karnych. Konkurencja
kończy się, gdy ostatnia skrzynka
przekroczy linię mety.
SIKAWKA KONNA - Zawodnicy
ustawiają się na linii startu i na
sygnał sędziego rozpoczynają bieg
do sikawki konnej. Sikawka konna
znajduje się 4 metry od linii startu
tuż obok zbiornika z wodą.
Zawodnicy dowolnie dzielą grupę na
tych, którzy pompują wodę, tych, co
rozwijają wąż gaśniczy i muszą
dołączyć do niego prądownicę i tych,
którzy wytworzonym strumieniem
wody celują w wyznaczone miejsce
czyli tarczę. Zadanie kończy się
wtedy, gdy tarcza pod wpływem

najlepszym
wynikiem otrzymuje
komplet punktów,
pozostałe o punkt
mniej, analogicznie
do czasu. Ilość
punktów zależy od
ilości zgłoszonych
drużyn.

10 osób - cała drużyna

5 osób

8 osób dorosłych

Konkurencja na czas
- drużyna z
najlepszym
wynikiem otrzymuje
komplet punktów,
pozostałe o punkt
mniej, analogicznie
do czasu. Ilość
punktów zależy od
ilości zgłoszonych
drużyn.
Konkurencja na czas
- drużyna z
najlepszym
wynikiem otrzymuje
komplet punktów,
pozostałe o punkt
mniej, analogicznie
do czasu. Ilość
punktów zależy od
ilości zgłoszonych
drużyn.

Konkurencja na czas
- drużyna z
najlepszym
wynikiem otrzymuje
komplet punktów,
pozostałe o punkt
mniej, analogicznie
do czasu. Ilość
punktów zależy od
ilości zgłoszonych
drużyn.
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strumienia wody się obróci,
6

DWA UDA I SIĘ UDA 5 osób
Konkurencja, w której udział biorą
dwie kobiety, dwóch mężczyzn i
dziecko. Drużyna ustawia się na linii
startu i na komendę sędziego
pierwsza dowolna osoba zakłada
drewniany wałek do ciasta, między
uda i z nim przemierza ustalony
przez sędziego odcinek drogi, okrąża
pachołek i wraca z wałkiem, wciąż
trzymając go między udami. Po
przyjściu na linie startu, podaje
wałek następnej osobie, ale bez
użycia rąk. Wałek przechodzi z ud do
ud. Jeżeli wałek podczas
wykonywania konkurencji, spadnie,
wypadnie, wtedy należy go
ponownie zamontować i
kontynuować konkurencję.
Konkurencja jest skończona, gdy
wszyscy uczestnicy, wrócą na linie
startu.

Konkurencja na czas.
- drużyna z
najlepszym
wynikiem otrzymuje
komplet punktów,
pozostałe o punkt
mniej, analogicznie
do czasu. Ilość
punktów zależy od
ilości zgłoszonych
drużyn.

7. KONKURS GRILLOWANIA
• Zadaniem uczestników „Konkursu grillowania” jest przygotowanie potrawy grillowej z
następujących wyrobów: warzywa, kaszanka, karkówka. Potrawa musi być grillowana i
podana według własnego uznania,
• Każda z drużyn jest zobowiązana do zaopatrzenia się w w/w wyroby do grillowania, grilla,
brykietu, rozpałki, przyrządy kuchenne i do obsługi grilla, talerzyki i sztućce, przyprawy,
dodatki (niezbędne do wykorzystania w przygotowaniu potrawy),
• Wyroby do grillowania mogą być przyprawione przed konkursem. Organizator zastrzega, iż
nie dopuszcza się jakiejkolwiek obróbki termicznej wyrobów przed rozpoczęciem konkursu,
• Każda z drużyn zobowiązana jest do estetycznego i pomysłowego przygotowania swojego
stanowiska. Organizator zapewnia jeden stół o wymiarach 80cm x 80 cm,
• O wyniku konkursu decyduje niezależna komisja,
• Ocena potraw jest anonimowa. Uczestnikom przyznawany jest numer przez organizatora.
• Przy ocenie będą brane pod uwagę 3 elementy:
- smak potrawy
- wygląd estetyczny potrawy
- wygląd i pomysłowość przygotowanego stoiska danej drużyny,
• Zabrania się podawania do oceny dań niegrillowanych podczas konkursu,
• Potrawy do oceny należy podawać w określonych godzinach:
- 17.20 - Kiełbasa
- 18.00 - Warzywa
- 18.30 - Karkówka
• W przypadku remisu, decyduje najwyższa nota za pomysłowość przygotowania stoiska
• Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu.
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KRYTERIA OCENY


Przebieg konkursu oceni Komisja powołana przez Organizatora. Komisja będzie też
rozstrzygała wszystkie sprawy związane z przebiegiem konkurencji.



Ocena Komisji jest jawna, widoczna dla publiczności i ostateczna.



Komisja konkursowa ma prawo przyznać punkty karne lub nawet zdyskwalifikować
zespół za nieodpowiednie zachowanie, wulgaryzmy i oszukiwanie w konkurencjach.



W przypadku końcowego remisu decydować będzie punktacja końcowa z konkurencji
grillowania, a jeżeli nie uda się wyłonić zwycięzcy to zarządza się dodatkową
konkurencję np.: bieg Sołtysa przez tor przeszkód z jajkiem na łyżce. Wygrywa
najszybszy.

WARUNKI KONKURSU
Przedstawiciel drużyny zobowiązany jest złożyć do 1 lipca 2019 r. formularz zgłoszeniowy
do biura GOK Siedlec osobiście, lub mailowo na adres gok@siedlec.pl
Formularz zgłoszeniowy stanowić będzie załącznik do Regulaminu Turnieju.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
UWAGA! Złożenie w biurze GOK-u Karty Zgłoszenia, jest równoznaczne z akceptacją przez
wszystkich członków drużyn klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych. Osoby zgłaszające
się do Turnieju, wyrażają również zgodę, na bezpłatne upublicznianie wizerunku w mediach
społecznościowych i na stronach internetowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych uczniów jest Gminny Ośrodek Kultury, ul. Zbąszyńska 19, 64212 Siedlec,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Damian Sarbak iod@presstu.pl,li
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru do Turnieju Sołectw, zgodnie z Ustawą z
dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na
podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu, rozdział II, oraz na podstawie Art. 6 ust. 1
lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustaw
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6) każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
7) uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
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