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REGULAMIN 

Dożynkowego Turnieju Sołectw Gminy Prusice 2021 
 
 

CELE KONKURSU 
 

1. Integracja międzypokoleniowa społeczeństwa Gminy Prusice.  

2. Rozwój życia kulturalnego oraz integracja społeczeństwa.  

3. Integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej.  

4. Popularyzacja i prezentacja dorobku mieszkańców wsi.  

5. Kultywowanie tradycji i kultury ludowej.  

6. Promocja wsi oraz promocja Gminy Prusice poprzez upowszechnianie potencjału tworzących ją 
sołectw.  
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Dożynkowy Turniej Sołectw Gminy Prusice 
ogłoszony we wszystkich sołectwach z terenu Gminy zwany dalej Konkursem.  

§ 2 
1. Organizatorem Konkursu jest Gmina Prusie oraz GOKIS Prusice.  

2. Turniej odbędzie się w sobotę 28 sierpnia 2021 r. o godz. 17:30 na terenie boiska piłkarskiego w 
Krościnie Wielkiej.  
 

II. UCZESTNICY KONKURSU 
 

§ 3 
1. Uczestnikami Konkursu są 5-osobowe drużyny składające się z mieszkańców danego sołectwa 
Gminy Prusice. W przypadku uczestników niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub 
prawnego opiekuna.  

2. W skład drużyny mogą wejść tylko mieszkańcy danej wsi, w tym co najmniej 2 kobiety.  

3. Uczestnicy biorą udział w Konkursie na własny koszt i na własną odpowiedzialność.  

4. Kapitanem drużyny jest sołtys. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość oddelegowania 
innego mieszkańca do objęcia funkcji kapitana. O tym fakcie należy powiadomić organizatora 
najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem turnieju.  
5. Maksymalnie w konkurencjach może brać udział 10  sołectw ze względu na ograniczenie czasowe. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

III. WARUNKI KONKURSU 
 

§ 4 
1. Sołtys zobowiązany jest zgłosić chęć udziału w turnieju najpóźniej w dniu Wydarzenia. 
 



 
§ 5 

Zgłoszenie do udziału w Konkursie stanowi zarazem wyrażenie zgody uczestników: na przetwarzanie i 
udostępnianie swoich danych osobowych oraz wykonywanie i wykorzystywanie przez Organizatora 
zdjęć wykonanych w czasie trwania Konkursu.  

§ 6 
Kolejność zgłoszenia jest jednocześnie numerem, który określa kolejność startu drużyn.  
 

IV. KONKURENCJE 
 

§ 7 
Konkurencje w turnieju są tajemnicą organizatora. O szczegółach technicznych ich wykonania i 
sposobie liczenia punktów oraz innych ważnych kwestiach zawodnicy dowiadują się bezpośrednio 
przed ich rozegraniem.  

§ 8 
Konkurencje mogą ulec zmianie w zależności od decyzji Komisji prowadzącej konkurencje.  

 
V. KRYTERIA OCENY 

 
§ 9 

1. Na punktacje drużyny składają się punkty zdobyte w każdej z poszczególnych konkurencji – 1-5 pkt 

za każdą. 

2. Zwycięzcą turnieju zostaje drużyna, która po zakończeniu wszystkich konkurencji uzyskała 

największą liczbę punktów łącznie.  

 
VI. NAGRODY 

 
§ 11 

1. W turnieju wyróżniamy trzy miejsca na podium, wygrani zostaną uhonorowani okolicznościowymi 

statuetkami.  
 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 12 
1. Organizatorzy Konkursu zapewniają sobie prawo do prezentacji fotografii z Dożynkowego Turnieju 
Sołectw Gminy Prusice.  

2. Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla uczestników na stronie 
internetowej www.Prusice.pl  

3. Wszelkie pytania związane z Konkursem należy kierować do GOKiS Prusice: Artur Bagiński 71 312 
63 10. 
 


