Regulamin
Turnieju Wsi Partnerstwa o Koronę Królewskiego Gościńca Podlasia”
§1

1.
2.
3.

Czas i miejsce
Turniej odbędzie się w niedzielę 4 października 2009 r.
Planowane rozpoczęcie - godz. 13.00.
Boisko Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrzyniewie Dużym, ul. Szkolna 14 .
§2

1.

2.
3.

Uczestnicy Turnieju
W turnieju mogą wziąć udział grupy złożone z mieszkańców Gmin: Dobrzyniewo Duże,
Jasionówka, Knyszyn i Krypno objętych Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia
Królewski Gościniec Podlasia.
Grupa mieszkańców gminy może liczyć do 30 osób.
Chęć uczestnictwa Grupy powinny zgłosić w Biurze Stowarzyszenia do 30 września
2009 r. z podaniem imiennej listy osób biorących udział w turnieju.
§3

Warunki uczestnictwa oraz zasady uczestnictwa
Każda grupa powinna przygotować stoisko promujące w dowolnej formie gminę, mieszkańców, ciekawe inicjatywy i osiągnięcia, dorobek kulturalny, itp.
2. Każda grupa przygotuje:
- babkę ziemniaczaną, która będzie nieodpłatnie przekazana do degustacji wśród
wszystkich uczestników oraz Gości,
- zespoły biorące udział w konkursie wiedzy o gminach sąsiednich oraz w pozostałych
konkurencjach wymienionych w §4.
3. Każda grupa zapewni uczestnictwo w turnieju zespołu muzycznego, śpiewaczego, orkiestry lub chóru działających na terenie swojej gminy, który będzie mógł zaprezentować
swoje umiejętności oraz dorobek artystyczny.
4. Organizatorzy Turnieju zapewniają:
a) bezpłatny dojazd uczestników oraz transport elementów stoiska na miejsce turnieju,
b) pokrycie kosztów:
- przygotowania stoisk promocyjnych w wysokości do 200 zł. na zakup materiałów
do dekoracji stoiska(obrusy, ozdoby, naczynia itp.).
- zakupu produktów do przygotowania babki ziemniaczanej do kwoty 200 zł.,
c) posiłek, gorące i zimne napoje,
d) nagłośnienie,
e) ubezpieczenie NW uczestników Turnieju.
1.

§4

Kryteria oceny grup
Stoisko promocyjne (forma dowolna):
a. wystrój wnętrza,
b. estetyka prezentowania babki ziemniaczanej,
c. stroje uczestników,
d. prezentacja gminy i mieszkańców – od 10 do 15 min,
liczba punktów od 0 do 10 za każde kryterium.
2. Babka ziemniaczana – oceniane będą walory smakowe – liczba punktów od 0 do 10.
3. Konkurs „coś z niczego” – w czasie trwania turnieju grupy przygotowują z otrzymanych
materiałów (trawy, kwiaty, jarzębina, itp.) stroik, który oceniany będzie na zakończenie
turnieju - liczba punktów od 0 do 10.
4. Konkurs wiedzy o gminach sąsiednich – udział bierze 1 zawodnik, który odpowiada na 5
losowanych pytań - za każdą poprawną odpowiedź grupa otrzymuje 2 punkty.
5. Konkurs dla władz gminy „Bicie piany” z 3 jaj – I miejsce 20 punktów, II – 15, III – 10,
IV – 5.
6. Konkurencje sportowe:
• sztafeta rodzinna, (mama, tata, córka, syn)
• ośmiornica – 4 osoby,
• toczenie dyni – 1 kobieta,
• siatkówka po 1 drużynie liczącej 6 osób – 3 mecze do 15 punktów.
Liczba punktów za każdą konkurencję:
I miejsce – 10 punktów, II – 8, III – 6, IV – 4.
1.

§5
Jury turnieju oraz zasady liczenia punktów.
1. Odpowiednio wcześniej przed turniejem zostanie powołane jury, w skład którego wejdzie
1 przedstawiciel z każdej gminy, której mieszkańcy biorą udział w turnieju:
2. Każdy członek Jury będzie punktował kryteria wymienione w §4 w punkcie 1,2,3. Każda
grupa otrzyma za te kryteria liczbę punktów, która będzie sumą punktów otrzymaną od
wszystkich członków Jury.
3. Za pozostałe kryteria grupy otrzymają liczbę punktów wynikającą z zajętego miejsca ich
zawodników lub drużyn.
4. O zajętym w turnieju miejscu będzie decydowała łączna liczba punktów.
§6.
Nagrody
1. Nagroda główną Turnieju będzie Korona Królewskiego Gościńca Podlasia (nagroda przechodnia).
2. Wszyscy uczestnicy biorący udział w Turnieju otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Zarząd Stowarzyszenia
Królewski Gościniec Podlasia
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