Regulamin „Olimpiady Krzewienia Kultury” 2022 r.
Organizatorzy olimpiady:

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Olsztyoska 28, 11-001 Dywity
Gmina Dywity ul. Olsztyoska 32, 11-001 Dywity
Sołectwo Kieźliny

Cel olimpiady: integracja i aktywizacja mieszkaoców gminy poprzez animację społeczno-kulturalną
oraz zdrową sportową konkurencję.
Ważne terminy i miejsca:
 Zgłoszenie drużyny do 22.04.2022 r. do godz. 16:00 (dostarczenie karty zgłoszenia z nazwą
drużyny oraz rozmiarami koszulek do organizatora).



Olimpiada 14.05.2022 r. godz. 14:00-17:00 w Kieźlinach

Warunki uczestnictwa:.
Do udziału zgłosid się mogą sołectwa z Gminy Dywity. Jedno sołectwo może reprezentowad tylko
jedna drużyna składająca się z 10 osób, w tym 5 dzieci do 13 roku życia, min. 1 kobiety, min. 1
mężczyzny, udział osoby 50+ jest promowany dodatkowymi punktami w konkurencjach. Każda
drużyna wybiera sobie nazwę. Zgłoszeo należy dokonywad poprzez wypełnienie karty zgłoszenia oraz
dostarczenie jej do sekretariatu GOK w Dywitach, można również przesład skan dokumentu podpisany
przez osobę reprezentującą grupę na adres mailowy sekretariat@gokdywity.eu do dnia 22.04.2022 r.
Warunkiem udziału w Olimpiadzie jest akceptacja regulaminu.
Zadaniem zgłoszonych drużyn będzie:
 Wymyślenie nazwy drużyny i wpisanie jej do karty zgłoszenia
 Przygotowanie we własnym zakresie transparentu z wymyślonym przez siebie hasłem, który
zaprezentuje drużynę podczas Olimpiady.
 Dostarczenie w dniu wydarzenia oświadczeo członków drużyn lub rodziców/opiekunów
prawnych w przypadku nieletnich uczestników.
 Udział w konkurencjach olimpiady na wesoło .

Opis olimpiady:

Olimpiada odbędzie się w Kieźlinach 14.05.2021 r. w godzinach 14:00- 17:00. Drużyny po przekazaniu
oświadczeo członków drużyny otrzymają spersonalizowane koszulki ze swoją nazwą. Olimpiadę
rozpocznie integracyjny pochód „Parada Drużyn” z transparentami w koszulkach z nazwą drużyny.
Następnie odbędą się poszczególne konkurencje. W trakcie rozgrywek czynne będzie stanowisko
z napojami, a po rozgrywkach czeka nas integracyjny poczęstunek. Olimpiadę zakooczy wręczenie
nagród i dyplomów.
Nagrody: Na naszej Olimpiadzie wygranym jest każdy kto weźmie udział, nagrodą są karty
podarunkowe na zakup wyposażenia sportowego dla świetlic wiejskich. Wszystkie drużyny otrzymają
pamiątkowe dyplomy. Wszyscy uczestnicy otrzymają medale. Drużyny z największą ilością punktów
otrzymają puchary za I, II i III miejsce. Nagrody wręczone będą podczas zakooczenia Olimpiady.
Zasady:
Po oficjalnym rozpoczęciu reprezentanci drużyn podchodzą do sędziego głównego i losują kolejnośd.
Na każdą konkurencję przewidziany jest określony czas. Gwizdek sędziego głównego daje sygnał do
rozpoczęcia rywalizacji, kolejny gwizdek oznajmia koniec czasu na daną konkurencję. Sędziowie
pomocniczy mierzą czas drużyn i wpisują punkty na karcie punktacji. W razie takiej samej ilości
punktów możliwa jest dogrywka w konkurencji wyznaczonej przez sędziego głównego.
Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w regulaminie.
Zapraszamy do udziału!

