
REGULAMIN IV TURNIEJU SOŁECTW GMINY RADŁÓW 
 
 

CELE KONKURSU 
 
1. Integracja międzypokoleniowa sołectw Gminy Radłów. 
2. Rozwój życia kulturalnego oraz integracja społeczeństwa. 
3. Integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej. 
4. Popularyzacja i prezentacja dorobku mieszkańców wsi. 
5. Kultywowanie tradycji i kultury ludowej. 
6. Promocja wsi. 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się IV Turniej Sołectw Gminy 
Radłów, ogłoszony we wszystkich Sołectwach z terenu Gminy Radłów zwany dalej 
Konkursem. 
 

§ 2 
1. Organizatorem Konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w 

Radłowie, Sołtys oraz Rada Sołecka wsi Brzeźnica, Koło Gospodyń Wiejskich 
BRZEŹNICZANKI z Brzeźnicy. 

2. Patronat nad Konkursem obejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Radłów 
3. IV Turniej Sołectw Gminy Radłów odbędzie się 25 września 2022 r. na placu 

przy Domu Ludowym w Brzeźnicy o godz. 14:00 
 
 

II. UCZESTNICY KONKURSU 
 

§ 1 
1. Uczestnikami Konkursu są 5 - osobowe drużyny składające się z pełnoletnich 

przedstawicieli każdego sołectwa Gminy Radłów, bez względu na stopień 
pokrewieństwa. 

2. W skład drużyny mogą wejść tylko mieszkańcy danej wsi, w tym co najmniej 2 
kobiety.  

3. Uczestnicy biorą udział w Konkursie na własny koszt i na własną 
odpowiedzialność. 

 
 

III. WARUNKI KONKURSU 
 

§ 1 
1. Sołtys wsi zobowiązany jest przesłać do 19 września 2022 r. Formularz 
zgłoszeniowy do Konkursu na adres: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w 
Radłowie, ul. Plac Kościuszki 3, 33-130 Radłów lub zgłosić drużynę osobiście lub 
telefonicznie : 14 678 20 36 
2. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 
 
 



 
§ 2 

Uczestnik Konkursu, oświadcza, ze wyraża zgodę: na przetwarzanie i udostępnianie 
swoich danych osobowych oraz wykonywanie i wykorzystywanie przez Organizatora 
zdjęć wykonanych w czasie trwania Konkursu. 
 

§ 3 
1. Przed rozpoczęciem Konkursu kapitanowie drużyn wylosują numery, które określą 
kolejno start drużyn. 
2. Podczas turnieju sołectw odbędą się konkurencje sportowe, sprawnościowe  m.in. 
rzut kaloszem do celu, wbijanie gwoździ, bieg z wodą, dożynkowa kasa, slalom z 
miotłą, bieg w workach, dojenie krowy na czas.  
 
 

V. KRYTERIA OCENY 
 

§ 1 
 

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. 
 

VI. NAGRODY 
 

§ 1 
1. Komisja powołana przez Organizatora wyłoni zwycięskie drużyny, które  otrzymają  
nagrody  pieniężne. 
2. Uroczyste rozdanie nagród i wyróżnień nastąpi podczas IV Turnieju Sołectw tj. 25 
września 2022 r. placu przy Domu Ludowym w Brzeźnicy 
3. Zwycięska reprezentacja sołectwa otrzyma pamiątkowy puchar, dyplom oraz 
nagrodę finansową w wysokości 500,00 złotych. Za zajęcie drugiego miejsca dyplom 
oraz nagroda w wysokości 350,00 zł. Za zajęcie trzeciego miejsca dyplom oraz 
nagroda w wysokości 200,00zł.. Pozostałe reprezentacje otrzymają pamiątkowe 
dyplomy.   
4. Organizatorzy konkursu zapewniają sobie prawo do prezentacji fotografii z 
Konkursu. 
 

§ 2 
Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować do Gminnego Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Radłowie, tel. : 14 678 20 36  
Załącznik do Regulaminu 
 
  



III Turnieju Sołectw 
 
 
 
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DRUŻYNY 
do konkursu IV Turniej Sołectw Gminy Radłów 
 
 
 
Nazwa sołectwa, tel. kontaktowy 
 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 
 
Skład osobowy drużyny: 
 
1 …………………………………………………………. 
2 …………………………………………………………. 
3 …………………………………………………………. 
4 …………………………………………………………. 
5 …………………………………………………………. 
 
 
 
 

……………………………. 
 
Data i czytelny podpis sołtysa 


