REGULAMIN
„RODZINNYCH ROZGRYWEK SPORTOWYCH”
Radymno, 27 maja 2017 r.
1. Cel imprezy
•

zachęcanie rodzin do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu;

•

budowanie więzi rodzinnych;

•

pozytywne współzawodnictwo;

•

promocja zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców miasta;

2. Organizator
•

Miejska Biblioteka Publiczna w Radymnie

•

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939r. w Radymnie

3. Partnerzy
•

Miasto Radymno

4. Kontakt
•

mbpradymno@wp.pl

•

MBP Radymno – tel. 16 628 11 34

5. Termin i miejsce
27 maja 2017r., godzina 14:00, Radymno – plaża miejska przy zalewie ZEK
6. Program rozgrywek – konkurencje sportowe dla rodzin z dziećmi
•

Przeciąganie liny
Na dwóch końcach liny ustawiają się dwie grupy osób, które mają wziąć udział w zabawie.
Środek liny oznaczony jest kolorową wstążką, którą należy przeciągnąć na swoją stronę.
Oba zespoły ciągną linę jednocześnie i wygrywają ci, którzy przeciągną środek liny na
swoją stronę.
Punktacja – rozgrywki systemem pucharowym (rywalizacja w parach, przegrywający
odpada).

•

Rzuty do celu
Każdy zawodnik otrzymuje po trzy lotki do badmintona. Zawodnicy wykonują rzuty do
celu (hula- hop zawieszone na bramce). Każdy zawodnik ma po trzy szanse. Gdy wszyscy
rzucą, liczymy trafienia.
Punktacja – ilość celnych rzutów.

•

Slalom z zamkniętymi oczami”
Jedna osoba z każdego zespołu ma zawiązane oczy. Jej zadaniem jest jak najszybsze
przejście slalomu. Pozostałe osoby, za pomocą komend głosowych, mówią swojemu
zawodnikowi jak powinien iść. Po dojściu na linię mety zawodnik zdejmuje opaskę ,
biegiem wraca na linię startu i przekazuje opaskę następnemu. Sędziowie za każdym razem
minimalnie zmieniają trasę slalomu.
Punktacja - czas drużyn.

7. Warunki uczestnictwa
•

w zawodach mogą brać udział dzieci z Przedszkola Samorządowego, Przedszkola
Parafialnego oraz uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej wraz z rodzicami;

•

biorący udział powinni się zgłosić na miejsce startu na 20 minut przed rozpoczęciem
konkurencji;

•

w każdej zabawie może uczestniczyć max.8 rodzin, decyduje kolejność zgłoszeń;

•

wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy;

8. Zgłoszenia
Zapisy rodzin chętnych do wzięcia udziału w rozgrywkach przyjmowane będą w terminie
17.05– 24.05.2017 telefonicznie (16 628 11 34) lub przez e-mail (mbpradymno@wp.pl)
w godzinach pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radymnie. Liczba zgłaszających się
drużyn jest ograniczona, liczy się kolejność zapisów.
9. Nagrody
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za zajęcie pierwszych trzech miejsc
w rozgrywkach. Wszyscy uczestnicy rozgrywek otrzymają pamiątkowe dyplomy.
10. Uwagi końcowe
•

wszystkich uczestników rozgrywek obowiązuje niniejszy regulamin;

•

uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rozgrywek oraz
rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych
z rozgrywek;

•

w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych rozgrywki nie odbędą się;

•

organizator nie odpowiada za pozostawione lub zgubione przez uczestników rzeczy
wartościowe;

•

organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

