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Regulamin I Gminnego Turnieju Pokoleń w Żmigrodzie 

 

I. WSTĘP  

1. Regulamin określa warunki na jakich odbywa się „I Gminny Turniej Pokoleń                             

w Żmigrodzie”, zwany dalej Turniejem.  

2. Inicjatorem, organizatorem oraz koordynatorem Turnieju są Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Żmigrodzie oraz Placówka Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie 

3. Współorganizatorem Turnieju jest Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie  

 

II. ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO W TURNIEJU 

1. Zgłoszenia rodzin do Turnieju przyjmowane są osobiście w Gminnym Centrum 

Informacji w Żmigrodzie (Tel. 71 385 27 58)  lub w Sekretariacie Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Żmigrodzie (Tel.71 385 36 72) do dnia 08.05.2018. 

2. Uczestnikiem Turnieju może być rodzina/drużyna, licząca 4 osoby (w tym dwie 

osoby pełnoletnie oraz dwoje dzieci od 6 do 15 lat). Rodzina to nie tylko mama, tata 

i dzieci.  

3. W Turnieju może uczestniczyć maksymalnie 10 rodzin.  

4. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu 

zapisów w przypadku zgłoszenia mniejszej liczby drużyn niż wymagana. 

5. Zgłaszając rodzinę do Turnieju należy dostarczyć Organizatorowi Turnieju komplet 

wypełnionych i podpisanych dokumentów:  

 Kartę Zgłoszenia – załącznik nr 1 do Regulaminu,  

 Oświadczenie – załącznik nr 2 do Regulaminu. 

6. Zgłoszenie rodziny do Turnieju jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości                         

i zastosowaniem się do postanowień niniejszego regulaminu.  

7.  Udział we współzawodnictwie jest dobrowolny, wszyscy uczestnicy biorą udział w 

Turnieju na własną odpowiedzialność. Osoby biorące udział w Turnieju mają 

obowiązek upewnienia się czy nie istnieją zdrowotne przeciwwskazania udziału w 

Turnieju.  

8.  Udział w Turnieju jest bezpłatny. 
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9. Udział w Turnieju jest dobrowolny, wszyscy uczestnicy biorą udział w Turnieju na 

własna odpowiedzialność.  

 

 

 

III. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU 

1. Turniej odbędzie się dnia 13.05.2018. godz. 14.30 Rynek w Żmigrodzie podczas 

Gminnego Dnia Rodziny  

 

IV. NAGRODY 

1. Za miejsce I rodzina otrzymuje Rodzinny Voucher do Rodzinnego Parku Rozrywki 

Energylandia w Zatorze.  

2.  Za II, III miejsce rodziny otrzymają rodzinny Voucher do wrocławskiego ZOO. 

3.  Rodziny, które uplasują się na miejscach IV-X otrzymają rodzinne karnety na 

żmigrodzki basen Aquagród 

4. Wręczenie nagród nastąpi na scenie na zakończenie Gminnego Dnia Rodziny 

 

V. INNE  

1. Wszystkie sprawy nieuregulowane regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa.  

2. Organizator zastrzega sobie zmianę regulaminu i scenariusza.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany formy Turnieju                           

w przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

przeprowadzenie Turnieju zgodnie z planem. 
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KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY 

DO I GMINNEGO TURNIEJU POKOLEŃ W ŻMIGRODZIE 

 

 

 

L.p. Imię i nazwisko członka drużyny Wiek 

1   

2   

3   

4   

 

 

 

Dane kontaktowe do pełnoletniego kapitana drużyny 

Telefon  

E-mail  

 

 

 

       ……………………………………….. 

                  Podpis kapitana drużyny  
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OŚWIADCZENIE 

 

 

 Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że biorę udział w „I Gminnym Turnieju Pokoleń w 

Żmigrodzie” na własną odpowiedzialność i przyjmuję do wiadomości Regulamin                             

„I Gminnego Turnieju Pokoleń w Żmigrodzie”.  

 

Oświadczam, że startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań 

zdrowotnych do uczestnictwa w tego typu zawodach.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie na potrzeby                            

„I Gminnego Turnieju Pokoleń w Żmigrodzie”.  

 

Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z moim wizerunkiem wyłącznie dla potrzeb promocji                     

„I Gminnego Turnieju Pokoleń w Żmigrodzie”.  

 

Wyrażam zgodę na udział dziecka/i znajdującego/cych się pod moją opieką jak również 

pozostałych członków drużyny w „I Gminnym Turnieju Pokoleń w Żmigrodzie”. Nie mają 

oni/e żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do startu w w/w Turnieju.  

 

Zapoznałem/am się z Regulaminem i w pełni akceptuję jego postanowienia. 

 

 

……………………………………………………………… 

 Czytelny podpis i data osoby odpowiedzialnej (pełnoletniej) za drużynę 


