
 XIII TURNIEJ WSI GMINY STEPNICA  

Regulamin 
 

I. ORGANIZATOR – GMINNY OŚRODEK KULTURY 

 ul. Portowa 7,  2-112 Stepnica,   

II. WSPÓŁORGANIZATOR – GMINA STEPNICA, SOŁECTWO STEPNICZKA 

III. TERMIN – 27 SIERPNIA 2016 R. – rozpoczęcie godzina 15.30 

IV. MIEJSCE – „dzika plaża” 

V. UCZESTNICY – Sołectwa Gminy Stepnica 

Sołectwo reprezentuje drużyna dobierana do każdej konkurencji. 

 

VI. KONKURENCJE 

1. Wczasy Balbiny 

2. Pojazd gąsienicowy 

3. Przyciąganie ogórków 

4. Buszujący w zbożu 

5. Latające gąbki 

VII. NAGRODY 

Zwycięskie drużyny otrzymają czeki o wartości: za I miejsce – 1000,00 zł., II miejsce –

700,00 zł, III miejsce – 500,00 zł. Pozostałe sołectwa biorące udział w XIII Turnieju Wsi 

otrzymają czeki w wysokości 200,00zł każdy. 

WAŻNE – REALIZACJA CZEKÓW do 30 listopada 2016 roku. 

 

VIII. TERMIN I ZASADY ZGŁOSZENIA – Zgłoszenia do 20 sierpnia 2016r. w siedzibie 

organizatora lub telefonicznie.  

 

IX. ZASADY OGÓLNE 

1. Przed rozpoczęciem każdej konkurencji następuje losowanie kolejności wykonywania 

zadań przez drużyny. 

2. Konkurencje ocenia Jury powołane przez organizatora, które też rozstrzyga wszelkie 

spory (z decydującym głosem przewodniczącego).   

3. W przypadku nieprawidłowego wykonania konkurencji przez drużynę Jury może 

przydzielić punkty karne. 

4. Jeżeli po zakończeniu wszystkich konkurencji drużyny będą posiadały równą liczbę 

punktów o kolejności decyduje liczba wygranych konkurencji. 

5. Jeżeli ta liczba jest równa, zarządza się dodatkową konkurencję. 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Zgłoszenie do udziału w Turnieju stanowi zarazem wyrażenie zgody uczestników na 

przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych oraz wykonywanie 

i wykorzystywanie przez Organizatora zdjęć wykonanych w czasie trwania Konkursu.  

2. Regulamin Turnieju będzie dostępny w siedzibie GOK w Stepnicy oraz na stronie 

internetowej www.gokstepnica.pl 

3. Wszelkie pytania związane z Turniejem należy kierować pod numer telefonu 914188628 

lub e-mail gok.stepnica@op.pl 

mailto:gok.stepnica@op.pl


XIII TURNIEJ WSI GMINY STEPNICA 

Regulamin Konkurencji 

 
1. WCZASY BALBINY 
W konkurencji bierze udział 4 uczestników. Pierwszy zawodnik musi taczką zawieść Balbinę na 

wczasy. Podwozi ją do ośrodka zatrzymując taczkę na parkingu. Zostawia Balbinę na leżaku i 

wraca z taczką za linię startu. Drugi zawodnik zawozi Balbinie zapomniany bagaż, który 

pozostawia przy leżaku i wraca z taczką do drużyny. Trzeci zawodnik dowozi Balbinie pieniądze i 

również wraca z taczką za linię startu. Czwarty zawodnik jedzie po Balbinę i jej wszystkie pakunki 

i przywozi ją „do domu”. Jeżeli Balbina lub jej bagaż spadnie z taczki, należy go załadować i 

kontynuować bieg. Jeśli Balbina nie wróci z wczasów cała - będą naliczone punkty karne.  

 

2. POJAZD GĄSIENICOWY 

W konkurencji bierze udział 5 uczestników, którzy otrzymują dużą szeroką szarfę. Uczestnicy, 

jeden za drugim, stają obiema nogami na szarfie, a wyprostowane ręce przytrzymują szarfę u góry 

(musi powstać „gąsienica czołgu” ). Drużyny startują jednocześnie do wyznaczonego miejsca, 

okrążają go  i wracają w ten sam sposób. Zadanie jest wykonane, gdy ostatni zawodnik znajdzie się 

za linia mety. Ważna jest współpraca w zespole.  

 

 
 

3. PRZYCIĄGANIE OGÓRKÓW 

Konkurencja dla jednego zawodnika, która polega na przyciągnięciu, z wyznaczonej odległości, 

przywiązanego na sznurku słoika z ogórkami. Liczy się czas wykonania zadania. Słoik nie może się 

stłuc, bo to oznacza 0 punktów.  

 

4. BUSZUJĄCY W ZBOŻU 

W pojemniku znajduje się ziarno, a w nim zakopane są monety 1, 2 i 5-groszowe. W konkurencji 

bierze udział drużyna 5-osobowa. Na znak sędziego, zawodnicy pojedynczo podbiegają do 

naczynia i szukają w nim monet. Każdy zawodnik może wyjąć tylko jedną; gdy ją znajdzie, 

wyciąga i pozostawia obok naczynia. Następny zawodnik staruje dopiero wtedy, gdy poprzedni 

powróci do drużyny, przy czym każdy startuje tylko raz. Wykonanie zadania musi odbyć się w 

wyznaczonym czasie, a o wygranej decyduje zebrane kwota, a nie ilość monet. Drużyny otrzymują 

pojemniki z taką samą ilością monet, o tych samych nominałach. 

 

5. LATAJĄCE GĄBKI 

Zadaniem 5-osobowej drużyny jest przeniesienie jak największej ilości wody, z pełnego wiaderka 

do pustego, za pomocą gąbki. Zawodnicy są ustawieni w wyznaczonych miejscach, w odległości 

ok. 2 metrów od siebie; przy czym pierwszy zawodnik stoi przy wiaderku z wodą, a ostatni przy 

pustym. Pierwszy zawodnik nasącza gąbkę wodą i sprawnym rzutem przekazuje ją drugiemu, a ten 

kolejnemu... Czwarty zawodnik wyciska z gąbki całą zawartość wody i przekazuje gąbkę tą samą 

drogą – do pierwszego zawodnika. Czynności są powtarzane  do zakończenia wyznaczonego czasu. 

Liczy się ilość przeniesionej wody. 

 


