
WÓJT GMINY DZIAŁDOWO 
 

 

SERDECZNIE  ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU 

 
w TURNIEJU RODZIN 

 
Pod hasłem “Miłość w rodzinie nigdy  nie zginie” 

REGULAMIN      

 
1. Turniej Rodzin odbędzie się  w  ramach  obchodów 25-lecia istnienia 

Gminy  Działdowo oraz XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny,  
dn. 27.05.2017 r.   w Ruszkowie. Początek o godz.11-ej. 

2.  W Turnieju biorą udział rodziny w składzie trzyosobowym – rodzice + 
dziecko do 13 roku życia.  Rodziców mogą zastąpić dziadkowie. 

3. Turniej będzie składał się z  10 konkurencji o charakterze sprawnościowo 
– rekreacyjnym. Szczegółowa punktacja będzie podana przed 
rozpoczęciem Turnieju.W przypadku równej ilości punktów w tabeli 
wyników, drużyny walczące o awans do finału lub miejsce w finale, 
zostanie przeprowadzona konkurencja rozstrzygająca – przeciąganie liny. 

4. Drużyny do udziału w Turnieju Rodzinnym należy zgłaszać do dnia  
5 maja 2017 
- telefonicznie pod numerem telefonu 23 697 07 06 
- osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Działdowie, 
ul.Księżodworska 10, pok. 25  
- lub pocztą elektroniczną na adres: gokdzialdowo@vp.pl 

5. Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody .Dla wszystkich drużyn 
przewidziane są upominki, dla laureatów pierwszych trzech miejsc – 
nagrody rzeczowe. 

O przyjęciu do Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc dla drużyn 
ograniczona. Minimum startujących – 3 drużyny, maximum – 10 drużyn. 

Zapraszamy do udziału w pełnym emocji i ogromnych 

dawek dobrego humoru - Turnieju Rodzinnym!!! 

 Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883), 

 Przyjmuje się, że zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu 



 Konkurencje – Turniej Rodzin – 27 maj 2017r. Ruszkowo 

1.Piłkoskoczki - na  sygnał , startuje  zawodnik  skacząc  obunóż  z  piłką , 

trzymaną pomiędzy  kolanami . Skacze  do  półmetka , po  czym  biegnie  do  linii  

startu  niosąc  piłkę  i  przekazuje  go  następnemu  zawodnikowi . O  wyniku  

decyduje  czas  wykonania  zadania . 

2. Rzut gumiakiem - udział w niej biorą mamy. Brany pod uwagę będzie  najdalej 

wykonany rzut. Wygrywa Pani, która rzuci gumiakiem najdalej. 

 

3.Sztafeta -  czas- rodzina pokonuje trasę przeszkód: przejście przez tunel, szarfę, 

hula-hop, okrążenie pachołka, powrót na start. 

4. Prowadzenie niewidomego – czas – tata ma okulary na oczach. Dziecko idzie 

obok i podpowiada. Na trasie należy z jednego koła zabrać piłkę, okrążyć 

pachołek, w drodze powrotnej zostawić piłkę w tym samym miejscu 

5.Ruchomy cel – mama stoi w hula-hop (10m od startu) i do wiaderka chwyta  

piłki tenisowe(5szt) rzucane przez tatę. W  przypadku wyjścia z hula-hop rzut  

uważa  się  za  niecelny . O  ilości  zdobytych  punktów  decyduje  ilość  piłek . 

6.Stonoga- czas – na sygnał cała rodzina biegnie slalomem pomiędzy pachołkami 

trzymając się za laskę gimnastyczną. Powrót slalomem. 

7.Wyścig z woreczkiem na głowie – czas – slalomem rodzina pokonuje trasę. 

8.Hokej – czas- kijem drewnianym  przeprowadzić slalomem piłkę  – wszyscy 

zawodnicy 

9. Podaj dalej - drużyna ustawiona w rozkroku, pierwszy ma piłkę,  

na hasło start podaje piłkę między nogami do tyłu, do ostatniego, ten biegnie z 

piłką do pachołka, obiega go, wraca i staje jako pierwszy, podaje piłkę między 

nogami do ostatniego, powtarzają to wszyscy – czas. 

 

10. Zbieranie  piłek – na czas - na  gwizdek  zostaje  rozsypanych  50  piłek  

tenisowych. Rodzina  zbiera  je  i  wrzuca  do  kosza.  

 

UWAGI: 
*    Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

*    Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator. 

*    W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt  

*    Uczestnicy są ubezpieczeni. Prosimy o sportowy strój. 

 

Życzymy miłej zabawy!!!!!!!!!! 


