REGULAMIN „POTYCZEK SĄSIEDZKICH” W WÓJTOWIE
1. Cel
 Popularyzacja zdrowego stylu życia oraz zachęcanie do czynnego wypoczynku i uprawiania
sportu
 Zwiększanie współdziałania w grupie, w zespole
 Integracja mieszkańców gminy Barczewo
 Promowanie wśród uczestników walorów przyrodniczych i turystycznych gminy Barczewo
i Warmii
 Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez Wspólne uczestniczenie rodziców i dzieci
w konkursach
 Zwiększanie wiedzy na temat pierwszej pomocy
 popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji
 zwiększanie wiedzy na temat wolontariatu

2. Termin
 3 października 2015r.
 rozpoczęcie godz. 11.00

3. Miejsce
 PZU TRASA ZDROWIA, plac na Osiedlu Leśnym w Wójtowie.
4. Organizator
 Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo” 11-010 Wójtowo ul Kwiatowa 19.
 Koordynator Adam Perczyński Tel. 503 122 769

5. Uczestnictwo
 Organizatorzy nie przewidują żadnych ograniczeń dla chętnych uczestników.

6. Zasady rywalizacji
 Osoby zainteresowane zabawą zgłaszają się od godz.11:15 do punktu informacyjnego
gdzie następuje rejestracja oraz wydanie KART ZAWODNIKA.

 Po otrzymaniu kart, uczestnicy pokonują PZU trasę zdrowia w czasie od 11.30 do 14.00
pieszo lub rowerem wykonując proste ćwiczenia na poszczególnych instalacjach, za
które upoważniona osoba stempluje pieczątkę na KARCIE ZAWODNIKA.
 Po przebyciu trasy uczestnik ma możliwość zdobycia dodatkowej pieczątki pokonując
tor przeszkód znajdujący się na placu ogniskowym.
 Aby ukończyć konkurencję i wziąć udział w losowaniu nagrody każdy uczestnik
obowiązkowo musi pokonać całą trasę oraz pokonać tor przeszkód i zdobyć 10
pieczątek.
 Kolejność korzystania z instalacji jest dowolna.
 Zbiór kart zawodnika na stoisku w punkcie informacyjnym – plac Osiedle Leśne do
godziny 15.00.
 Ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów i losowanie nagród przewidziane jest
o godzinie 16.00.

7. Zabawa integracyjna
 Od godz. 17.00 wspólne ognisko z kiełbaskami, pieczeniem ziemniaków i wieczorkiem
integracyjnym przewidziane do godz. 22.00. (koszyki piknikowe, ziemniaki we własnym
zakresie).

8. Postanowienia końcowe
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia
zawodników od wypadku, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży,
 W sprawach rozgrywek można kontaktować się z przedstawicielem organizatora.
 Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
WÓJTOWO 2015r.

