
REGULAMIN Turnieju Sołectw Gm. Przemęt w dn. 11 września 2021 r. w Nowej Wsi 
 

1. Organizatorem gry jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka z siedzibą w Przemęcie, ul. Jagiellońska 16. Kierownikiem gry z ramienia 

Organizatora są Rozalia Kaczmarek tel. 502 545 280 oraz Szymon Piechowiak tel. 797 730 906. 

2. Turniej odbędzie się 11 września 2021 r. na terenie Gminy Przemęt w miejscowości Nowa Wieś.  

3. Uczestnicy turnieju spotykają się na terenie imprezy Gminny Piknik Traktor Show Przemęt 2021 w Nowej Wsi w dn. 11 września 2021 r. 

o godz. 12:30. Punktem spotkania będzie namiot promocyjny Gminy Przemęt, gdzie mają zgłaszać się przybyłe drużyny.  

4. Uczestnikami turnieju są pięcioosobowe drużyny. W skład drużyny sołeckiej wchodzi 5 osób (3 mężczyzn i 2 kobiety). Osoby wchodzące 

w skład drużyny mają być pełnoletnimi mieszkańcami sołectwa – nie ma górnej granicy wieku. 

5. Skład drużyny powinien zgłosić sołtys wsi, najpóźniej do czwartku 9 września 2021 r. do godz. 15:00 w biurze Gminnego Centrum Kultury 

i Biblioteki mieszczącego się przy ulicy Jagiellońskiej 16, 64-234 Przemęt. 

6. Zgłoszenia składu drużyny powinny być imienne wraz z numerami PESEL zawodników z uwagi na to, że będą oni objęci dodatkowym 

ubezpieczeniem NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków). 

7. Zmiana składu osobowego drużyny po 9 września 2021 r. nie wyklucza z udział w turnieju – jest on możliwy, jednak osoby, które 

zdecydują się wziąć udział w turnieju, a nie były wcześniej zgłoszone, nie będą mogły zostać objęte dodatkowym ubezpieczeniem. 

Uczestnik ten musi być tego świadom i w razie kontuzji nie będzie miał roszczeń wobec organizatora turnieju. 

8. Warunkiem uczestnictwa w grze jest zapoznanie się z jego regulaminem, podpisanie stosownych zgód będących załącznikiem do 

niniejszego regulaminu i złożenie poprawnie karty zgłoszeniowej do turnieju, która jest załącznikiem niniejszego regulaminu.  

9. Uczestnicy gry są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa, ochrony przyrody oraz podporządkowanie się poleceniom i decyzjom 

kierownictwa Turnieju Sołectw Gm. Przemęt.  

10. W trakcie trwania Turnieju zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających i psychotropowych. 

11. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po 

zakończeniu turnieju, a nie wynikają bezpośrednio z winy organizatora. 

12. Organizator Turnieju ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi Turnieju. 

13. Organizator Turnieju zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian, godziny rozpoczęcia i programu turnieju oraz odwołania go  

w przypadku złych warunków pogodowych, losowych lub zmiany statusu prawnego wynikającej z sytuacji pandemicznej. 

14. Drużyny w Turnieju Sołeckim Wsi gm. Przemęt walczą o nagrody pieniężne dla wsi, którą reprezentują w wysokości: 1 miejsce – 1 500 zł, 

2 miejsce – 1 000 zł, 3 miejsce – 500 zł. Pozostałe drużyny za udział w Turnieju otrzymają nagrodę pieniężną w kwocie 100 zł. 

15. Planowane jest rozegranie 6 konkurencji: 

1. Rzut jajem- Każda drużyna wyznacza spośród siebie dwie osoby- „miotacza” oraz „łapacza”. Osoby te otrzymują na starcie pakiet 3 jaj. Na ziemi 

znajdować się będą paliki z ustalonymi odległościami. Każda drużyna sama ustala, na jaką odległość chce wykonać rzut. Rzut uznaje się za zaliczony w 

momencie gdy nieuszkodzone jajko zostanie złapane przez „łapacza” na zadeklarowanej przed rzutem odległości. Każda drużyna ma trzy podejścia. 

Zdobyte punkty sumują się.  
Punktacja w konkurencji: 1 metr to jeden pkt. w przypadku odległości pośredniej wynik zaokrąglany będzie do pełnych metrów (wg. zasad matematycznych).  

2. Zbieranie ziemniaków- W konkurencji bierze udział jednocześnie kilka sołectw. W ustalonym okręgu rozsypane zostają ziemniaki. Na okręgu koła 

ustawione zostaną pojemniki. Z każdego sołectwa wytypowana jest jedna osoba. Zadaniem wytypowanej osoby jest uzbieranie maksymalnie dużo 

ziemniaków i przeniesienie ich do pojemnika.. Uzbierane kilogramy będą miały bezpośrednie przełożenie na zdobyte punkty. Czas wykonania zadania- 

60 sekund. 

Punktacja w konkurencji: 1 kilogram to 5 pkt., w przypadku wagi pośredniej wynik zaokrąglany będzie do pełnych kg (wg. zasad matematycznych). 

3. Przeciąganie traktora- W konkurencji bierze udział cała drużyna. Członkowie mają za zadanie w ciągu minuty przeciągnąć/popchnąć traktor na jak 

najdłuższą odległość. 

Punktacja w konkurencji: 1 metr to 5 pkt. w przypadku odległości pośredniej wynik zaokrąglany będzie do pełnych metrów (wg. zasad matematycznych). 

4. „1 z 10”.- W konkurencji bierze udział cała drużyna. Wszystkie sołectwa otrzymują kartę do wypełnienia. Prowadzący czyta serię pytań w tematyce 

wiedzy o gminie Przemęt. Każda drużyna ma minutę czasu liczoną od momentu zakończenia czytania danego pytania przez prowadzącego. Dozwolone 

jest naradzanie się tylko w obrębie własnej drużyny. Odpowiedzi należy zapisać na karcie. Po konkurencji karty odpowiedzi są zbierane oraz oceniane 

przez sędziów. 

Punktacja w konkurencji: 1 poprawna odpowiedz to 5 pkt., uzyskane punkty sumują się. 

5. Teściowa w sanatorium.- Udział w konkurencji bierze cała drużyna. Drużyna spośród siebie wybiera „teściową”. Zadaniem reszty drużyny jest 

pokonać taczką każdorazowo dystans 15m. Pierwszy przejazd z „teściową”, drugi przejazd z walizkami teściowej, trzeci przejazd z pieniędzmi teściowej, 

czwarty przejazd ma za zadanie jednym kursem zabrać z linii końca na linię rozpoczęcia „teściową” z całym dobytkiem. Liczy się całkowity czas 

wykonania zadania. 

Punktacja w konkurencji: czas poniżej 2 minut: 50 pkt., każda dodatkowa rozpoczęta minuta to 5 pkt mniej.  

6. Pchnięcie opony.- Każda drużyna wybiera spośród siebie jednego zawodnika. Zadaniem zawodnika jest pchnąć oponę traktora, tak aby ta toczyła 

się możliwie daleko. Metry pokonane przez oponę mają bezpośrednie przełożenie na zdobyte punkty. 

Punktacja w konkurencji: 1m to jeden pkt. w przypadku odległości pośredniej wynik zaokrąglany będzie do pełnych metrów (wg. zasad matematycznych). 

16. Uczestnicy Turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z zasadami RODO. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z zapisami ww. regulaminu i jego załącznikami 
 

………….…………………………….…………..……………………………….. 
ss                     (data i podpis uczestnika wydarzenia) 



Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa : 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
 

 

 

Nazwa sołectwa                                                   Imię i nazwisko uczestnika                                                                   PESEL 

 

 

 

SOŁECTWO 
 

………………………………………………… 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………… 
                               (podpis Sołtysa wsi) 



Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa  

w imprezach organizowanych przez  

Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę w Przemęcie 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH: 

 

1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka 

w Przemęcie ul. Jagiellońska 16, 64-234 Przemęt 

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Natalia Ratajewska kontakt:ochronadanychosobowych24@gmail.com 

3. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia 

Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury 

i Biblioteka w Przemęcie. 

4. Dane osobowe laureatów konkursów oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród 

w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród. 

5. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym 

jest: 

- umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, 

- umożliwienie przeprowadzenia konkursu, 

- opublikowanie informacji o laureatach, 

- archiwizację dokumentów. 

6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO. 

7. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

przez czas określony w tych przepisach. 

8. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: 

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

- sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, 

w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 

z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

- ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

- wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa) 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania 

Konkursu. 

10. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób zautomatyzowany, w tym 

profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 

……………….………….………………….…………..………………… 

(podpis uczestnika wydarzenia) 

 

 

 

________________________________________ 
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO; 

[2] ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) 

[3] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4.2.1994 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) 



Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa  

w imprezach organizowanych przez  

Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę w Przemęcie  

w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.  

 

 

Przemęt dn. ……………………………….….. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA 

 

 

Oświadczam, że ja niżej podpisany…………………………………..…………………………………………………… 

(nazwisko i imię uczestnika wydarzenia) 

 

nr telefonu.............................................................................................................................................................  

 

nie miałem/am i nie mam kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na 

kwarantannie, nie jest poddany izolacji, nie jest hospitalizowany i nie przejawia widocznych oznak choroby. 

 

Mój stan zdrowia jest dobry, nie przejawiam żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, 

duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe objawy. 

 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne uczestnictwo w wydarzeniu 

organizowanym przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę w Przemęcie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie w aktualnej 

sytuacji epidemiologicznej. 

 

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone moje zdrowie tj.: 

 • mimo wprowadzonych w GCKIB w Przemęcie obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na 

terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19,  

• w przypadku wystąpienia zakażenia uczestnika imprezy instytucja zostaje zamknięta do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na 

terenie placówki oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie zostają poddani kwarantannie, 

• w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u uczestnika wydarzenia, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w 

przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostaną powiadomione 

odpowiednie służby i inspekcje, 

• nie jestem/jestem (niewłaściwe skreślić) uczulony na wszelkie środki dezynfekujące. 

 

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się na terenie GCKiB w Przemęcie nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego, 

będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.  

 

 

 

………………………….………………….…………..………………… 

(podpis uczestnika wydarzenia) 

 

 


