
                                        
REGULAMIN 

VI Turnieju Sołectw Gminy Lubiszyn 
 

CELE KONKURSU 
1. Integracja międzypokoleniowa społeczeństwa Gminy Lubiszyn. 
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 Lubiszyn poprzez upowszechnianie potencjału 

tworzących ją sołectw. 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się VI Turniej Sołectw Gminy Lubiszyn 
ogłoszony we wszystkich sołectwach z terenu Gminy zwany dalej Konkursem. 

§ 2 
1. Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Lubiszyn. 
2. Turniej odbędzie się w sobotę 27 maja 2017 r. o godz. 12.00 na terenie boiska 

piłkarskiego w Lubnie.  
 

II. UCZESTNICY KONKURSU 
§ 3 

1. Uczestnikami Konkursu są 6-osobowe (plus 2 zawodników rezerwowych, kobieta i 
mężczyzna) drużyny składające się z mieszkańców danego sołectwa Gminy Lubiszyn. 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. 

 
III. WARUNKI KONKURSU 

§ 4 
1. Sołtys zobowiązany jest zgłosić chęć udziału w turnieju najpóźniej do 18 maja 2015 r. 

telefonicznie na nr 502 842 156– Magdalena Bakalarczyk-Wilk  
 

§ 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 
Przed rozpoczęciem Konkursu kapitanowie drużyn wylosują numery, które określą 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. Przebieg konkursu oceni Komisja powołana przez Organizatora. Komisja będzie też 

rozstrzygała wszystkie sprawy związane z przebiegiem konkurencji. 
2. Ocena Komisji jest jawna, widoczna dla publiczności i ostateczna. 
 

§ 10 
1. Punkty za poszczególne konkurencje przyznawane będą przez Komisję prowadzącą 

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

uzyskała największą liczbę punktów.  
 

 
VI. NAGRODY 

§ 11 
1. Komisja powołana przez Organizatora wyłoni zwycięskie drużyny, które zdobędą Puchar 

Wójta Gminy Lubiszyn oraz prawo organizacji turnieju w swojej wsi za rok. 
2. Każda drużyna otrzyma upominek pamiątkowy za udział.   
3. Dodatkowo zostaną przyznane nagrody rzeczowe za zdobycie 3 pierwszych miejsc. 
4. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w dniu turnieju. 

 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 12 
1. Organizatorzy Konkursu zapewniają sobie prawo do prezentacji fotografii z VI Turnieju 

Wsi Gminy Lubiszyn. 
2. Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla uczestników na 

stronie internetowej www.lubiszyn.pl 
3. Wszelkie pytania związane z Konkursem należy kierować do Magdaleny Bakalarczyk-Wilk, 

tel. 502 842 156 lub Ludwika Dohlada, tel. 519513138  


