
OLIMPIADA SOŁECTW 
Czarnów, dn .20 maja 2017 r. 

 

REGULAMIN 

 I. CEL TURNIEJU  
 integracja społeczności lokalnej,  

 zachęcanie szerokiej rzeszy mieszkańców wsi do uprawiania sportu i rekreacji,  

przy zachowaniu ducha sportowej rywalizacji, integracja, wspólna zabawa. 
 

II. TERMIN I MIEJSCE  
20.05.2017 r., godz. 15.00, boisko sportowe przy SP Czarnów. 

 

III. ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY 

-  Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy  

-  Sołtys i Rada Sołecka miejscowości Czarnów 

-  Urząd Gminy w Górzycy  

-  Sołtysi i Sołectwa Gminy Górzyca   

-  Szkoła Podstawowa im Kresowian w Czarnowie. 

 

IV. PROGRAM TURNIEJU  
Przewidywane są następujące konkurencje: 

 

1.  Bieg w alkogooglach (mężczyzna lub kobieta) konkurencja indywidualna 

2. Rzut gumofilcem (mężczyzna lub kobieta) konkurencja indywidualna 

3. Wyścig na skrzynkach – startują 2ch+2dz  do 20 lat (system pucharowy wg drabinki, 

losowanie) konkurencja zespołowa 

4. Przeciąganie liny (system pucharowy wg drabinki, losowanie) konkurencja zespołowa 

( 4 mężczyzn + 1 kobieta) konkurencja zespołowa 

5."Szukam drobnych" (sołtys) konkurencja indywidualna 

6. Zbijanie balonów lotką (sołtys) konkurencja indywidualna 

7. Quiz wiedzy o Gminie Górzyca (dwie osoby) konkurencja zespołowa 

8. Zgniatanie butelek na czas (mężczyzna lub kobieta) konkurencja indywidualna. 
 
 

 

 

UWAGA: 

-  obowiązuje miękkie obuwie sportowe, zakaz "korkotrampków", traperów, butów 

wojskowych i strażackich.  

 

 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA  
W Olimpiadzie Sołectw startują reprezentanci poszczególnych  miejscowości – sołectw, 

którzy ukończyli co najmniej 15 lat. 



Mile widziane przygotowane przez sołectwa transparenty oraz powitalne okrzyki. 
 

 

 

VI. PUNKTACJA  
Konkurencje indywidualne punktowane będą wg klucza:  

I miejsce – 10 pkt,  

II miejsce – 8 pkt,  

III miejsce – 6 pkt,  

IV miejsce – 5 pkt,  

a następne miejsca 4,3,2,1 pkt.  

 

Konkurencje zespołowo-drużynowe wg klucza:  

I miejsce – 14 pkt, V miejsce – 6 pkt.  

II miejsce – 12 pkt, VI miejsce – 4 pkt.  

III miejsce – 10 pkt, VII miejsce – 2 pkt.  

IV miejsce – 8 pkt. VIII  miejsce – 0 pkt.  

Suma punktów zdobytych indywidualnie i zespołowo decydować będzie o zajętym miejscu 

przez miejscowość – sołectwo.  
 

 

Dodatkowo powołana Komisja będzie oceniała:  
 

 PREZENTACJĘ POSZCZEGÓLNYCH STOISK  - przy ocenie komisja bierze pod uwagę 

atrakcyjność wizualną oraz sposób ekspozycji produktów;    

 

 PRZYGOTOWANIE BUKIETU Z POLNYCH KWIATÓW 
każda wieś ma za zadanie: 

- wykonać jak najbogatszy bukiet z polnych kwiatów, traw, gałęzi, 

- cała kompozycja powinna być ułożona w koszu, dzbanku lub naczyniu tak by była możliwa 

do zaprezentowania podczas imprezy, 

- komisja bierze pod uwagę: wielkość bukietu, różnorodność, kompozycję. 

Bukiet powinien  zawierać nazwę sołectwa  i być dostarczony wcześniej pod scenę. 

  

NA SWOJSKĄ NUTĘ – konkurs na przyśpiewkę, której tematem przewodnim będzie Gmina 

Górzyca. Czas na wykonanie przyśpiewek maksymalnie 3 min. (melodia znanej przyśpiewki 

weselnej OJ DANA OJ DANA). Biorą udział 2 osoby 

 

*Punktacja wg klucza: 

 
I miejsce – 14 pkt,     V miejsce – 6 pkt.  

II miejsce – 12 pkt,    VI miejsce – 4 pkt.  

III miejsce – 10 pkt,  VII miejsce – 2 pkt.  

IV miejsce – 8 pkt.     VIII miejsce  – 0 pkt.  

 

 

 

 

VII. NAGRODY  
W punktacji generalnej za poszczególne miejsca sołectwa otrzymują Puchary, dyplomy 

okolicznościowe, nagrody. Wysokość nagród zostanie podana do wiadomości w dniu 



imprezy. Sołectwo otrzymuje piękny PUCHAR PRZECHODNI, który należy zdobyć trzy 

razy, aby mógł zostać na stałe w danej miejscowości- sołectwie oraz dodatkowy puchar 

pamiątkowy.  

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Reprezentacje poszczególnych sołectw przyjeżdżają do godz.14:00. Rozkład jazdy 

gimbusa, będzie dokładnie podany na stronie www.sport.kultura.gorzyca.pl i rozdany 

sołtysom w późniejszym terminie. 

2. Zgłoszenia zawodników do poszczególnych konkurencji należy dokonać telefonicznie pod 

numerem telefonu 95 759 12 36 wyłącznie do dnia 12.05.2017 r.   

3. Biorący udział w olimpiadzie sołectw wyrażają zgodę na publikację wizerunku na stronie 

internetowej i facebooku GOK oraz lokalnej prasie. 

4. Ostateczna decyzja należy do głównego sędziego. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.  

 

 

Serdecznie zapraszamy  

                                                                                                                           ORGANIZATORZY 

http://www.sport.kultura.gorzyca.pl/

