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TURNIEJ  RODZINNY 

„SPORTOWA RODZINKA” 

 

 

 

REGULAMIN  TURNIEJU 

 

 

I. Cel Turnieju : 
 

a/ Turniej jest organizowany w ramach DNI GORZYC 2019 w 30 czerwca 2019 roku na 

stadionie sportowym GOSiR przy ulicy Piłsudskiego 18. Rozpoczęcie Turnieju 

zaplanowano na godz. 16.30. 

 

b/ Organizatorem Turnieju jest Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach.  

 

c/ Impreza ma charakter rekreacji i zabawy na sportowo, dlatego też jego uczestnicy 

proszeni są o podejście do zawodów z lekkim przymrużeniem oka. W imprezie tej nie 

wynik jest najważniejszy, choć o nim też należy pamiętać, lecz dobra zabawa, która 

poprzez sport, ma integrować rodziny jak i mieszkańców gminy. 

 

II. Uczestnictwo 
 

a/ Turniej  przygotowany jest dla 3-osobowych drużyn  , w  skład  której  wchodzi  

dziecko w wieku 8 -10 lat wraz  z  rodzicami lub opiekunami prawnymi 

 

b/ organizator przewiduje udział w Turnieju  min. 3 , maks.  5 drużyn. O udziale 

w Turnieju decyduje: 

               - wysłanie smsa zgłoszeniowego na numer telefonu – 793 830 851 

               - wypełnienie w siedzibie Organizatora ZGŁOSZENIA stanowiącego Załącznik 

nr. 1 do niniejszego Regulaminu 

 

c/  uczestników Turnieju obowiązuje strój sportowy 

 

d/ zgłoszenie do Turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu 

 

e/ ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do  Organizatora  

 

 

III.  Punktacja  : 
 

a/ po  losowaniu  numerów  startowych , rodziny    walczą  ze  sobą  o  zajęcie  1 – 5   lub 

1-3 miejsca . 

Punktacja  wygląda  następująco : 

1 miejsce  5  punktów    / 3 punkty/ 

2 miejsce  4  punkty       / 2 punkty/ 

3 miejsce  3  punkty       / 1 punkt/ 

4 miejsce  2  punkty  

5 miejsce  1  punkt 
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b/ wyniki  poszczególnych  konkurencji  po  każdej  serii  są  zapisywane  na            

specjalnie  przygotowanej  tablicy widocznej dla zgromadzonej publiczności. 

 

 

IV.   Konkurencje :  

       

     Konkurencje  turnieju  są  dostosowane  do  różnego  poziomu  sprawności  fizycznej  

uczestników  głównie po  to , aby  dawały  im  wiele  radości  i  zabawy .       

 

   Opis  przykładowych  konkurencji  sportowo – rekreacyjnych stanowi Załącznik nr. 2 do 

niniejszego Regulaminu. 

 

 

 
V .  Nagrody:  

  

a/ wszystkie drużyny uczestniczące w  Turnieju otrzymają pamiątkowe dyplomy 

b/ drużyny otrzymają również nagrody rzeczowe ich rodzaj i wysokość będzie zależna od 

możliwości finansowych Organizatora. 

 

 

 

 

 

 
Dyrektor GOK Gorzyce 

 

Piotr Duma 


