
 

XVII Turniej Gmin Partnerskich 

Święto Plonów, Leśniów Mały, 19 sierpnia 2017 
 

I. Organizator: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku  

 

II. Współorganizator: Gmina Czerwieńsk, Rada Sołecka Leśniowa Małego, Koło Gospodyń Wiejskich w 

Leśniowie Małym  

III. Termin: 19 sierpnia 2017 r.  

IV. Miejsce: Leśniów Mały, boisko piłkarskie  

V. Uczestnicy: Partnerskie wsie gmin Czerwieńsk – Drebkau oraz sołectwa Gminy Czerwieńsk nie mające 

partnera  

VI. Cele turnieju:  

1. Rozwój partnerstwa oraz Integracja międzypokoleniowa miasta i gminy Czerwieńsk  

2. Rozwój życia kulturalnego oraz integracja społeczeństwa.  

3. Integracja i aktywizacja społeczności gminnej  

4. Kultywowanie tradycji i kultury ludowej.  

5. Promocja wsi oraz promocja Gminy Czerwieńsk poprzez upowszechnianie potencjału tworzących ją sołectw.  

VII. Konkurencje:  

A. Akademia Wiejskich Sztuk Pięknych:  

1. Konkurs na hasło odbywających się dożynek (wygrane hasło będzie okrzykiem wieczoru)  

2. Konkurs na największy i najpiękniejszy kwiat (jeden!) wykonany podczas trwania turnieju z materiałów 

dostarczonych przez organizatora oraz wszystkiego, co znajduje się w okolicy)  

B. Akademia Sportu:  

1. Wąż - sztafeta  

2. Tragarz  

3. Kulaniec  

4. Z jajami  

5. Uniburakhok  

6. Zagroda  

7. Ale jaja  

8. Dogrywka (ewentualnie)  

 



Uwaga: Kolejność konkurencji oraz jej rodzaj może ulec zmianie.  

 

VIII. Zasady ogólne:  

1. Zgłoszenia do Turnieju należy dokonać do 30 lipca w siedzibie Organizatora Turnieju lub telefonicznie.  

2. Uczestnicy Turnieju biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.  

3. Konkurencje ocenia JURY powołane przez organizatora, które też rozstrzyga wszelkie spory (z decydującym 

głosem przewodniczącego).  

4. Zwycięska drużyna otrzymuje tyle punktów, ile zgłosi się drużyn, każda kolejna o jeden punkt mniej.  

5. W przypadku nieprawidłowego wykonania konkurencji przez drużynę Jury może przydzielić punkty karne.  

6. Uprasza się kapitanów drużyn o dyscyplinowanie zawodników. Dyskusje z sędziami ma prawo prowadzić 

tylko kapitan drużyny. Sędzia główny może ukarać punktami karnymi za dyskusje i komentarze 

poszczególnych zawodników. Wyniki Turnieju zostaną ogłoszone po sporządzeniu ostatecznego protokołu.  

7. Jeżeli po zakończeniu wszystkich konkurencji drużyny będą posiadały równą liczbę punktów zarządza się 

dodatkową konkurencję.  

8. Wszystkie drużyny otrzymają nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy.  

9. Zgłoszenie do udziału w Turnieju stanowi zarazem wyrażenie zgody uczestników na przetwarzanie i 

udostępnianie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestników Turnieju poprzez publikację 

zdjęć wykonanych podczas wydarzenia.  

10. Wszelkie pytania związane z Turniejem można uzyskać pod numerem telefonu 68 321-90-93 lub 668-245-

768.  

 


