
REGULAMIN  

II TURNIEJU KWITNĄCEJ JABŁONI  

W GMINIE NAMYSŁÓW 2018 

 

Cele Konkursu  

1. Integracja międzypokoleniowa sołectw Gminy Namysłów. 

2. Rozwój życia kulturalnego oraz integracja społeczeństwa lokalnego. 

3. Popularyzacja i prezentacja dorobku mieszkańców wsi. 

4. Promocja wsi. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się II Turniej Kwitnącej Jabłoni 

w Gminie Namysłów, ogłoszony we wszystkich Sołectwach z terenu Gminy Namysłów 

zwany dalej konkursem.  

 

§ 2 

1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miejski w Namysłowie. 

2. Patronat nad konkursem obejmuje Burmistrz Namysłowa. 

3. II Turniej Kwitnącej Jabłoni Gminy Namysłów odbędzie się 28 kwietnia 2018 roku w 

Ligocie Książęcej od godziny 14.00 (plac OSP). 

 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU  

§ 3 

1. Do udziału w Turnieju zapraszamy drużyny 7-osobowe: Sołtysa lub członka rady 

sołeckiej  jako kapitana drużyny, osoby dorosłe: kobiety i mężczyzn, dzieci i 

młodzież, bez względu na stopień pokrewieństwa: 

1 – Kapitan: Sołtys lub członek rady sołeckiej 

2 - mężczyzna w przedziale wiekowym 20-30 lat  

3 – kobieta w przedziale wiekowym 20-30 lat 

4 – chłopiec w wieku 10-15 lat 

5 – dziewczynka w wieku 10-15 lat 

6 – mężczyzna w wieku powyżej 50 lat 

7 – kobieta w wieku powyżej+ 50 lat 

2. W skład drużyny mogą wejść tylko mieszkańcy danej wsi. 

 

 

 



III. WARUNKI KONKURSU  

 

§ 4 

1. Kapitan drużyny zobowiązany jest dostarczyć lub przesłać do 26 lutego 2018 roku 

formularz zgłoszeniowy danej drużyny do Urzędu Miejskiego w Namysłowie (ul. 

Dubois 3, 46-100 Namysłów), Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, 

pokój 33. 

2. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.  

 

§ 5 

Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę: na przetwarzanie i udostępnianie 

swoich danych osobowych oraz wykonanie przez Organizatora zdjęć w czasie 

trwania konkursu i ich późniejsze wykorzystanie. 

 

 

 

 

 



IV. KONKURENCJE KONKURSOWE 

 

§ 7 

L.p. OPIS KONKURENCJI 
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW Z 

KAŻDEJ DRUŻYNY 

KONKURENCJE POKAZOWE 

1.  SOŁECKA GOŚCINA - PREZENTACJA SOŁECTW ORAZ PREZENTACJE 

ARTYSTYCZNE 

Każde sołectwo do dyspozycji dostanie namiot lub budkę, w którym w sposób dowolny 

zaprezentuje swoją miejscowość. Za kwotę 200 zł sołectwa zakupią niezbędne produkty - na stoisku 

zaprezentują wyroby i „regionalne” potrawy, które stanowić będą poczęstunek dla gości 

odwiedzających stoisko. Zaprezentować można także różne formy sztuki wykonywanej przesz 

mieszkańców, np. malarstwo, rękodzieło (hafty, rzeźby, itd.). Ważne jest, żeby każde sołectwo w 

namiocie zaprezentowało najciekawsze wytwory, ciekawych ludzi z nieprzeciętną pasją (np. 

pszczelarz, miejscowy rzeźbiarz, itp.). Do całej akcji włączyć mogą się Koła Gospodyń Wiejskich 

działające w sołectwach oraz mieszkańcy, wykazujący szczególne zainteresowania. Zabrania się 

wprowadzania do obiegu wyrobów alkoholowych! 

Podczas prezentacji artystycznych mogą zaprezentować się działające w sołectwach zespoły czy 

grupy artystyczne, muzyczne, taneczne itd. Zaprezentować się mogą zarówno dorośli, jak i dzieci. 

Występy odbywać się będą na scenie. W tej konkurencji wyjątkiem jest liczba uczestników – poza 

drużyną mogą w niej brać udział inni mieszkańcy sołectwa. Czas na prezentację artystyczną jest 

ograniczony do około 10 minut. 

 

dowolnie 



KONKURENCJE SPORTOWO-ZRĘCZNOŚCIOWE 

1.  BIEG NA NARTACH 

Skład drużyny to 3 osoby. Wszyscy ustawiają się w wymienionej kolejności (dziewczynka, kobieta, 

mężczyzna) i przypinają nogi do dwóch desek imitujących narty (przypięcie za pomocą rzepów, 

opasek, taśmy). Na nartach mają do pokonania trasę o łącznej długości 20 metrów. Wszystkie 

drużyny startują jednocześnie z punktu „start”. Dobiegają do punktu ustawionego na 10 m, gdzie 

mają za zadanie zebrać rozsypane na ziemi jabłka – 10 sztuk, nie odpinając nart, i wrzucić je do 

ustawionego wiadra. Zawracają i cały czas mając na nogach narty dobiegają do mety. Wygrywa 

drużyna, która najszybciej wykona zadanie.   

3 osoby: 

Dziewczynka 10-15 lat, 

Kobieta 20-30 lat, 

Mężczyzna 50+ 

2.  BIEG FARMERÓW Z PRZESZKODAMI.  

Bieg odbędzie się na zasadzie toru przeszkód. Wygrywa drużyna, która najszybciej wykona zadanie. 

Na trasie zadania do wykonania: bieg z jajkiem na łyżce, obieranie 5 ziemniaków na czas, rzut 

ziemniakami do celu – do wiaderka z wodą, bieg w workach jako powrót do mety. 

Start i meta są w tym samym punkcie. Na starcie ustawia się kapitan drużyny, który dostaje łyżkę i 

jajko. Łyżkę umieszcza w lewej ręce, na łyżce jajko, musi przebiec 5 m, tak aby jajko nie spadło z 

łyżki. W momencie gdy jajko spadnie, podnosi je i wraca z powrotem na star, rozpoczyna bieg na 

nowo. Po 5 m czeka mężczyzna lat 50+, który ma przygotowane 5 sztuk ziemniaków o podobnym 

rozmiarze, zadaniem jest obrać jak najszybciej te ziemniaki. Wszystkie obrane ziemniaki przekazuje 

kobiecie w wieku 20-30 lat, która ma za zadanie trafić ziemniakami do wiaderka z wodą, 

ustawionego w odległości 3 m. Koło wiaderek stoi chłopiec w wieku 10-15 lat z naszykowanym 

workiem jutowym. Po trafieniu wszystkich ziemniaków do wiaderek chłopiec rozpoczyna bieg w 

worku do mety (odległość 8 m). Może zbierać i podawać ziemniaki osobie rzucającej, gdy ta nie 

trafi do wiaderka.  

 

 

 

4 osoby – kolejno po jednej osobie 

na każdym etapie biegu 

- kapitan drużyny 

- mężczyzna 50 lat 

- kobieta 20-30 lat 

- chłopiec 10-15 



3.  KOPCIUSZEK. 

Konkurencja polega na segregowaniu przez uczestników na czas wymieszanych ziaren: łubin, 

rzepak i fasolę (po 100 g każdego). Drużyny wykonują zadanie w grupach. Drużyny siedzą przy 

stole, ziarna mają wysypane przed sobą w pojemnikach. Wygrywa drużyna, która najszybciej i 

najlepiej wykona zadanie. Segregowane ziarna muszą umieścić w 3 kubeczkach plastikowych.  

3 osoby: 

- mężczyzna 20-30 lat 

- dziewczynka 10-15 lat 

- kobieta 50+ lat 

  

4.  ZBIJANIE BALONÓW CEPAMI 

W konkurencji biorą udział 3 osoby. Drużyna otrzymuje 3 balony. Zadaniem kobiety i chłopca jest 

nadmuchanie w jak najszybszym czasie balonów i przywiązanie ich do jednego sznurka. Po tym 

etapie zadaniem kapitana jest w jak najszybszym czasie zbicie wszystkich balonów „cepem”. 

Balony mają leżeć na ziemi. Wygrywa ten, kto jako pierwszy wygrywa zadanie. 

3 osoby: 

- kapitan  

- chłopiec 10-15 

- kobieta 50+ 

5.  RZUT GUMOFILCEM DO CELU 

Uczestnik rzuca kaloszem z wyznaczonego miejsca. Celem jest rzut jak najbliżej środka 

wyznaczonych na trawie okręgów. Okręgi są 3, wrysowane jeden w drugi. Najlepiej punktowany 

jest rzut w sam środek najmniejszego, środkowego okręgu o średnicy 1 m – 20 pkt. Drugi okrąg ma 

średnicę 3 m. Za rzut w jego obręb uzyskuje się 10 pkt, 3 okrąg ma średnicę 5 m, za rzut otrzymuje 

się 5 pkt. Linia rzutu oddalona jest o 5 metrów od okręgów. Liczy się miejsce, w którym kalosz 

ostatecznie wyląduje i się zatrzyma, a nie tam, gdzie się odbije. Każdy reprezentant drużyny rzuca 

po kolei.  

1 osoba 

- mężczyzna 20-30 lat 

 

 



§ 8 

 

1. Konkurencje mogą ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszonych do Turnieju 

drużyn oraz warunków atmosferycznych.  

 

 

V. KONKURENCJE POZAKONKURSOWE 

§ 9 

1. KONKURS RYSUNKOWY DLA DZIECI  (w trakcie trwania całego turnieju) -  

na sztalugach rozstawionych przy namiotach sołectw dzieci będą mogły wykonać 

prace plastyczne nt. Gmina Namysłów oczami najmłodszych mieszkańców. 

Technika dowolna (farby, kredki, mazaki, węgiel), wiek uczestników – do 12 lat.  

Dzieci rysować mogą wszystko, co kojarzy im się z Gminą Namysłów, 

charakterystyczne obiekty, miejsca, zabytki, itd. Organizator zapewnia niezbędne 

materiały plastyczne.  

2. Komisja powołana przez organizatora wyłoni 3 najlepsze prace, które zostaną 

nagrodzone nagrodami za zajęcie kolejno I, II i III miejsca, a każdy z pozostałych 

uczestników konkursu otrzyma wyróżnienie i upominek od Burmistrza Namysłowa. 

Po Turnieju w holu Urzędu Miejskiego zorganizowana zostanie wystawa 

wszystkich wykonanych prac.  

 

VI. KRYTERIA OCENY 

 

§ 10 

1. Przebieg konkursu oceni Komisji powołana przez Organizatora. Komisja będzie też 

rozstrzygała wszystkie sprawy związane z przebiegiem konkurencji.  

2. W skład Komisji wchodzą: 

1) Kazimierz Antoni Drapiewski – przewodniczący Komisji 

2) Edward Marek – członek Komisji 

3) Jadwiga Kawecka – członek Komisji 

4) Zofia Bachrynowska – członek Komisji 

5) Krzysztof Balawender – członek Komisji 

6) Sebastian Warowy – członek Komisji  

3. Ocena komisji jest jawna, widoczna dla publiczności i ostateczna.  

 

 

 



§ 11 

1. Punkty za poszczególne konkurencje przedstawia tabela: 

KONKURENCJA 

MAX. ILOŚĆ 

PUNKTÓW DO 

ZDOBYCIA 

KONKURENCJE 

POKAZOWE 

1.SOŁECKA 

GOŚCINA - 

PREZENTACJA 

SOŁECTW ORAZ 

PREZENTACJE 

ARTYSTYCZNE 

1) Wizualna prezentacja stoiska 30  

 

100 

2) Jadło i napoje – produkt lokalny, regionalny 20 

3) Rękodzieło artystyczne (rzeźbiarstwo, 

malarstwo – tradycyjne i współczesne) 
20 

4) Prezentacja historii miejscowości (wystawa 

dokumentacji, fotografie) 
20 

5) Prezentacje artystyczne (śpiew, taniec, itp.) 10 

KONKURENCJE 

SPORTOWO-

ZRĘCZNOŚCIOWE 

1.BIEG NA NARTACH 20  

 

100 

2.BIEG FARMERÓW Z PRZESZKODAMI 20 

3.KOPCIUSZEK 20 

4.ZBIJANIE BALONÓW CEPAMI 20 

5.RZUT GUMOFILCEM DO CELU 20 

SUMA PUNKTÓW 200 

 

 

2. Zwycięzcą turnieju zostaje drużyna, która po zakończeniu wszystkich konkurencji 

uzyska największa liczbę punktów.  

3. Maksymalna ilość punktów, które można uzyskać w turnieju, to 200. 

4. Wygrana drużyna uzyskuje tytuł Mistrza Potyczek Sołeckich II Turnieju Kwitnącej 

Jabłoni w Gminie Namysłów 2018 r., a tym samym otrzyma zaszczyt 

zorganizowania kolejnej edycji Konkursu w roku 2019, przy współudziale Urzędu 

Miejskiego w Namysłowie. 

5. W przypadku rezygnacji zwycięskiej drużyny z organizacji następnej edycji 

Turnieju, możliwość ta przypada drużynie, która uzyskała kolejne miejsce (zgodnie 

z punktacją). 



NAGRODY  

 

§ 12 

1. Komisja powołana przez organizatora wyłoni zwycięskie drużyny, które otrzymają 

nagrody za zajęcie I, II, III miejsca oraz dwa wyróżnienia.  

2. W przypadku remisu zostanie przeprowadzona dodatkowa konkurencja 

zaproponowana przez organizatora. 

3. Uroczyste rozdanie nagród i wyróżnień nastąpi podczas II Turnieju Kwitnącej 

Jabłoni tj. 28 kwietnia 2018 roku na placu przy OSP w Ligocie Książęcej. 

4. Organizatorzy konkursu zapewniają sobie prawo do prezentacji fotografii z 

Konkursu.  

 

 

§ 13 

1. Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki 

Nieruchomościami (Budynek B, III piętro, pokój 33). 

2. Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować do Wydziału Rolnictwa 

i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Regulaminu Kwitnącej 

Jabłoni w Gminie Namysłów 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DRUŻYNY  

DO II TURNIEJU KWITNĄCEJ JABŁONI W GMINIE NAMYSŁÓW 

 

1. Nazwa Sołectwa  

 

….......................................................................................... 

 

2. Imiona i Nazwiska członków drużyn  

 

1) ......................................................................................... 

2) ......................................................................................... 

3) ......................................................................................... 

4) ......................................................................................... 

5) ......................................................................................... 

6) ......................................................................................... 

7) ......................................................................................... 

 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych 

osobowych oraz wykonanie przez Organizatora zdjęć w czasie trwania konkursu i ich 

późniejsze wykorzystanie. 

 

 

                  …....................................................................................... 

                                                        Podpis osoby reprezentującej sołectwo 

 

 

 

 

 

 

 

               

*** KARTY ZGŁOSZEŃ PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM.  

 


