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REGULAMIN SPARTAKIADY SOŁECTW GMINY BABOSZEWO 

PODCZAS DOŻYNEK GMINNO-PARAFIALNYCH W BABOSZEWIE 

W DNIU 23 WRZEŚNIA 2018 R. 

 

I. CELE SPARTAKIADY SOŁECTW GMINY BABOSZEWO 

1. Integracja międzypokoleniowa sołectw gminy Baboszewo.  

2. Rozwój życia kulturalnego oraz integracja mieszkańców.  

3. Integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej. 

4. Promocja zdrowego stylu życia i zasad gry fair play. 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Spartakiada Sołectw 

Gminy Baboszewo zwana dalej Konkursem. 

2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Gminy Baboszewo.  

3. Patronat nad Konkursem obejmuje Wójt Gminy Baboszewo Tomasz Sobecki. 

4. Konkurs odbędzie się 23 września 2018 r. podczas Dożynek Gminno-Parafialnych 

w Baboszewie około godziny 16:00. 

III. UCZESTNICY KONKURSU 

1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy wsi z terenu Gminy 

Baboszewo. 

2. Uczestnikami Konkursu są mieszkańcy jednego sołectwa, 5-osobowe drużyny, 

składające się minimum z 2 uczestników do 16 rż. oraz 3 uczestników powyżej 16 

rż., w tym minimum jednej kobiety. 

3. Dopuszcza się wspólny start w Konkursie dwóch sołectw. 

4. Uczestnicy biorą udział w Konkursie na własny koszt i na własną 

odpowiedzialność. 

IV. WARUNKI KONKURSU 

1. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w Urzędzie Gminy Baboszewo osobiście  

lub e-mailowo: urzad@gminababoszewo.pl do dnia 21.09.2018 r. do godz. 15:30 

oraz w dniu 23.09.2018 r. na stoisku promocyjnym Urzędu Gminy Baboszewo 

wystawionym podczas Dożynek Gminno-Parafialnych w Baboszewie do godz. 

15:00. Formularz zgłoszeniowi stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

2. Zawodnicy pełnoletni potwierdzają udział w Konkursie swoim podpisem na 

formularzu zgłoszeniowym. Zgłoszenia zawodników niepełnoletnich potwierdzają 

rodzice / opiekunowie. 

3. Prawidłowość listy zgłoszeniowej potwierdza kierownik drużyny. 

4. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i 

złożeniem oświadczenia, że stan zdrowia zawodników pozwala im na udział w 

Konkursie oraz, że zawodnik uczestniczy w Konkursie własną odpowiedzialność. 

Ponadto, przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, 

że uczestnik nie będzie rościł żadnych pretensji do Organizatora Konkursu z tytułu 

odniesionych urazów i kontuzji. 

V. KONKURENCJE 

1. SZTAFETA Z JAJEM - W tym zadaniu biorą udział wszyscy zawodnicy z drużyny. 

Pałeczką w sztafecie jest kurze jajko na łyżce stołowej. Zawodnik biegnie do 

wyznaczonego punktu, następnie przekazuje jajko z łyżką kolejnej osobie. Wygrywa 

ta drużyna, która jako pierwsza cała wykona zadanie. (punktacja za 3 najlepsze 

wyniki: 3, 2 i 1 punkt) 

2. WYKOPKI - rzut ziemniakiem do koszyka - w konkurencji weźmie udział 2 

zawodników (kobieta i dziecko) z każdej drużyny. Każda drużyna otrzymuje wiadro 

ziemniaków i koszyk. Zawodnicy ustawiają się w wyznaczonej przez Organizatora 
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odległości. Jeden z zawodników trzyma koszyk, drugi trafia do niego ziemniakami. 

Zawodnicy nie mogą przekroczyć wyznaczonych linii. Wygrywa ta drużyna, która 

złapie najwięcej ziemniaków do koszyka w czasie 30 sekund. (punktacja za 3 

najlepsze wyniki: 3, 2 i 1 punkt) 

3. OGŁOSZENIE SOŁECKIE - w konkurencji weźmie udział 3 zawodników z każdej 

drużyny. Zawodnik nr 1 pisze na kartce ogłoszenie podyktowane przez zawodnika nr 

2, biegnie jak najszybciej przez wyznaczony tor przeszkód do celu do tablicy 

ogłoszeń. Przy tablicy ogłoszeń czeka zawodnik nr 3, którego zadaniem jest 

odczytanie ogłoszenia. Wygrywa drużyna, która ukończy zadanie w najkrótszym 

czasie. (punktacja za 3 najlepsze wyniki: 3, 2 i  1 punkt) 

4. WBIJANIE GWOŹDZI - W konkurencji tej startuje jeden zawodnik z drużyny 

powyżej 16 rż., ewentualnie z jednym asystentem (poniżej 16 rż.), którego zadaniem 

może być podawanie gwoździ. Zawodnik ma za zadanie wbić w przygotowane 

drewno jak największą ilość gwoździ w czasie 45 sekund. Wygrywa drużyna, która 

wbije najwięcej gwoździ. (punktacja za 3 najlepsze wyniki: 3, 2 i  1 punkt) 

5. WODOCIĄG - W tym zadaniu biorą udział wszyscy zawodnicy z drużyny. Osoby 

ustawiają się w linii. Jeden z zawodników trzyma pustą butelkę, a pozostali kubki. 

Pierwszy z zawodników napełnia kubek z wiadra z wodą i przelewa do kubka 

następnej osoby. Woda musi zostać przelana przez każdą z osób trzymających kubek, 

aż do butelki. Wygrywa drużyna, która jako pierwsza napełni butelkę wodą. 

(punktacja za 3 najlepsze wyniki: 3, 2 i  1 punkt) 

6. Konkurencje mogą ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszonych sołectw w 

Konkursie. 

VI. KRYTERIA OCENY 

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. 

3. Zwycięzcą Konkursu zostaje drużyna, która po zakończeniu wszystkich 

konkurencji uzyska największą liczbę punktów.  

VII. NAGRODY 

1. Organizator przewiduje nagrody pieniężne za zajęcie I, II i III miejsca. 

I miejsce – 1000 zł, 

II miejsce – 700 zł, 

III miejsce – 500 zł. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Gminno-

Parafialnych w Baboszewie około godziny 18:00. 

3. Decyzja Komisji jest niepodważalna i ostateczna 

VIII.  

1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz 

zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych w organizacji konkursu przez Urząd Gminy Baboszewo zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Konkursu. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

UDZIAŁU W SPARTAKIADZIE SOŁECTW GMINY BABOSZEWO 

PODCZAS DOŻYNEK GMINNO-PARAFIALNYCH W BABOSZEWIE  

W DNIU 23 WRZEŚNIA 2018 R. 

 

 

NAZWA SOŁECTWA 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę/kontakt 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Imiona i nazwiska członków drużyny oraz oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem 

Konkursu i akceptacją jego postanowień. 

 

Lp. Imię i nazwisko Podpis osoby pełnoletniej lub podpis 

rodzica / opiekuna osoby 

niepełnoletniej 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….. …………………………………………. 

miejscowość i data podpis zgłaszającego 

 

 

 

 


