
 
REGULAMIN 

Turnieju Sołectw Gminy Wielgie 
 

CELE KONKURSU 
1. Rozwój życia kulturalnego oraz integracja społeczeństwa. 

2. Aktywizacja społeczności wiejskiej. 
3. Popularyzacja i prezentacja dorobku mieszkańców wsi. 

4. Kultywowanie tradycji i kultury ludowej. 
5. Integracja międzypokoleniowa społeczeństwa gminy Wielgie. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Turniej Sołectw Gminy Wielgie 

w ramach Dożynek 2019, ogłoszony we wszystkich sołectwach z terenu gminy Wielgie zwany dalej 
Konkursem. 

1. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie. 
2. Turniej odbędzie się w niedzielę 18 sierpnia 2019r. o godz. 16.00 w czasie trwania 

Dożynek Gminnych  . 
II. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami Konkursu są 3-osobowe drużyny składające się z przedstawicieli danego sołectwa 
gminy Wielgie, bez względu na stopień pokrewieństwa(mężczyzna , kobieta,  

dziecko do 15 roku życia). 
2. W skład drużyny mogą wejść tylko mieszkańcy danej wsi. 

3. Uczestnicy biorą udział w Konkursie na własny koszt i na własną odpowiedzialność. 
4. Członkowie drużyn powinni posiadać elementy stroju identyfikujące ich z drużyną. 

 
III. WARUNKI KONKURSU 

1. Kapitan drużyny zobowiązany jest złożyć do 9 sierpnia 2019 r. formularz zgłoszeniowy do 
Konkursu w Ośrodku Kultury i Bibliotece Gminy Wielgie w Wielgiem ul. Starowiejska 81,  tel. 54 

289 74 70; 796 703 086, e-mail kkwiecińska@okib.pl, mszczupacka@okib.pl 
lub w sekretariacie Urzędu Gminy tel. 54 289 73 80. 

Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 
 

2. Zgłoszenie do udziału w Konkursie stanowi zarazem wyrażenie zgody uczestników: na 
przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych oraz wykonywanie i wykorzystywanie 

przez Organizatora zdjęć wykonanych w czasie trwania Konkursu. 
 

3. Konkurencje mogą ulec zmianie w zależności od decyzji Komisji prowadzącej konkurencje. 
 

IV. 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. Punkty za poszczególne konkurencje przyznawane będą przez Komisję prowadzącą turniej. 
4. Zwycięzcą turnieju zostaje drużyna, która po zakończeniu wszystkich konkurencji uzyskała 

największą liczbę punktów. 
 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu, na 

stronie internetowej www.okib.pl oraz na fanpage’u na facebooku OKiBGW. 
Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w dniu turnieju tj. 18 sierpnia 2019r. 

 
Ochrona danych osobowych: 

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem 
konkursu przy zachowaniu zasad określonych w RODO. 

Uwagi końcowe: 
Biorący udział w konkursie potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym 

regulaminie i w pełni je akceptują. 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 
 

Więcej informacji na temat Konkursu udziela Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie w Wielgiem ul. 
Starowiejska 81,  tel. 54 289 74 70; 796 703 086, e-mail kkwiecińska@okib.pl, mszczupacka@okib.pl lub w 

sekretariacie Urzędu Gminy tel. 54 289 73 80. 
 


