
Regulamin festynu gier i zabaw sportowych 

rozgrywanych w ramach XXXIV Dni Bodzentyna 
 

 

 

I. ORGANIZATOR 

 

 Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie 

II. PARTNERZY 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie 

 49 Drużyna Harcerska z Tumlina 

III. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW 

 

Miejsce: Plac Pałacu Biskupów Krakowskich w Bodzentynie  

Termin: 1 lipiec (sobota) 2017r. godz. 16.00-18.00 

 

 

IV. CELE FESTYNU 

 

 Aktywne spędzenie czasu wolnego 

 Promocja Miasta i Gminy Bodzentyn 

 Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Miasta i Gminy 

Bodzentyn  

 Integracja grup dzieci i młodzieży oraz ich rodziców 

 Promocja Harcerstwa wśród dzieci i młodzieży 

V. KONKURENCJE – KLASYFIKACJE – NAGRODY 

 

1. Turniej GRY W KULKI o Puchar Burmistrza MiG Bodzentyn 

Turniej rozegrany zostanie w trzech grupach wiekowych: 

- kategoria wiekowa do 7 lat 

- kategoria wiekowa 8-12 lat 

- kategoria wiekowa 13-18 lat 

Zapisy do gry odbędą się dnia 01.07.2017r. w godzinach 15.45-16.00 w BIURZE 

ZAWODÓW przy stanowisku rozgrywanej konkurencji. 

Przed rozpoczęciem gry następuje losowanie kolejności rzutów. Wszyscy uczestnicy 

danej grupy wykonują swoje rzuty z tego samego miejsca bez pomocy osób trzecich. 

Osoba rozpoczynająca rozgrywkę wyrzuca znacznik na odległość 6 do 10 m od linii rzutów  

(zachowując 1 m odstępu od przeszkód typu : obrzeże terenu gry, drzewo). Następnie ta sama 

osoba rzuca lub toczy swoją kulą tak aby ta zatrzymała się jak najbliżej znacznika. Każdy 

zawodnik ma kolejno 3 próby rzutów.  Na polu gry pozostaje jedna kula znajdująca się 



najbliżej znacznika. W przypadku dużej liczby zawodników kule znajdujące się najdalej od 

znacznika będą przekazywane kolejnym uczestnikom rozgrywek. 

Uwagi: 

- podczas rzutu nie wolno przekraczać linii rzutu 

- każdy zawodnik wykonuje rzuty samodzielnie (bez pomocy rodziców/ opiekunów) 

- jedynie sędziowie mogą poruszać się po polu rzutów 

Kolejna osoba rzuca swoją kulę z wyznaczonego miejsca tak, aby znalazła się ona bliżej 

znacznika niż kula osoby rozpoczynającej rozgrywkę. Można umieścić swoją kulę 

bezpośrednio bliżej znacznika lub wybić kulę przeciwnika. Można też przesunąć znacznik. 

Rozgrywka toczy się do momentu wykonania rzutu przez każdego z graczy. Wygrywa osoba, 

której kulka znajdzie się najbliżej znacznika. 

 

Trzech najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymuje 

puchary za miejsca I-III . 

 

2. Zabawy rekreacyjno-ruchowe: 

Każdy z uczestników ma 3 szanse na wykonanie zadnia. 

Za każde prawidłowo wykonane zadanie otrzymuje naklejkę. 

Nie można uzyskać 2 naklejek w tym samym zadaniu. 

Po uzbieraniu minimum 10 naklejek uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal. 

 

 

Zadanie 1.  PAJĘCZYNA 

Zadanie polega na przejściu  „pajęczej sieci” wykonanej ze sznurka, tak aby nie dotknąć sieci 

żadną częścią ciała. 

 

Zadanie 2.  TRATWA 

Zadanie polega na pokonaniu odcinka o długości ok. 10 m ustalonym sposobem. Należy 

stawiać stopy na jednej z dwóch plansz (tratw). Postawienie stopy poza tratwę powoduje 

powrót i rozpoczęcie zabawy od nowa. 

 

Zadanie 3.  RZUT DO CELU 

Zadanie polega na wrzuceniu do celu 3 różnych przedmiotów (piłki, woreczki, plastikowe 

butelki). 

 

Zadanie 4.  KRĘGLE 

Zadanie polega na przewróceniu plastikowych kręgli w trzech rzutach. 

 

Zadanie 5.  SPRAGNIONY 

Zadanie polega na zapełnieniu kubeczka wodą przenosząc ją na łyżce. 

 

Zadanie 6.  KRÓL STRZELCÓW 



Zadanie polega na trafieniu piłką do bramki tak ,by nie strącić ustawionych w niej pachołków. 

 

Zadanie 7.  DRABINKA 

Zadanie polega na przeskoczeniu obunóż szczebli drabinki ułożonej z szarf na trawie tak, by 

nie nadepnąć na żaden z nich. 

 

Zadanie 8.  KOMANDOS 

Zadanie polega na przejściu odcinka o długości ok. 15m pokonując na trasie różne 

przeszkody. 

 

Zadanie 9.  MARYNARZ 

Zadanie polega na przedmuchaniu stateczka wykonanego z gazety  samodzielnie bądź z 

pomocą rodzica/opiekuna  na drugą stronę basenu ogrodowego wypełnionego wodą. 

 

Zadanie 10.  KULOMIOT 

Zadanie polega na przerzuceniu wybranym przedmiotem za wyznaczoną odległość. 

 

Zadanie 11.  STRONGMEN 

Zadanie polega na przeniesieniu piłki lekarskiej wykonując slalom między pachołkami. 

 

Zadanie 12.  SNAJPER 

Zadanie polega na strąceniu trzech przedmiotów ustawionych w bramce maksymalnie  w 

maksymalnie pięciu rzutach. 

 

3. „Harcerskie zmagania” – zabawy terenowe zorganizowane przez 49 Drużynę 

Harcerską z Tumlina we współpracy z Harcerzami z Gminy Bodzentyn. 

 

 

VI. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA 

 

 

 Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać 

na terenie, na którym odbywa się festyn. 

 

 Każdy uczestnik festynu ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego 

regulaminu. 

 

 Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad 

zachowania się osób obecnych na festynie i korzystania przez nie z terenu, na którym 

odbywa się impreza, a także znajdujących się na nim urządzeń. 

 

 Osoby małoletnie uczestniczą w grach i zabawach na wyłączną odpowiedzialność 

osób, które sprawują nad nimi opiekę (rodzic/pełnoletni opiekun) 

 

 Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, 

obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób 

obecnych na tej imprezie. 

 

 Uczestnicy gier i zabaw oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, 

muszą stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora, mających na celu 

zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku. 

 



 Zakazuje się: 

      a) niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i 

sprzętu znajdującego się na  terenie imprezy, 

      b) jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub 

bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy, a w szczególności rzucania 

jakichkolwiek przedmiotów, 

      c) niszczenia trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy, 

      d) wnoszenia i posiadania w trakcie festynu: broni lub innych niebezpiecznych 

przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów 

alkoholowych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środkówodurzających lub substancji 

psychotropowych, 

 

 

VII. INNE POSTANOWIENIA 

 

 Organizator zapewnia sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zaplanowanych 

konkurencji. 

 Festyn ma charakter otwarty. Prawo udziału mają małoletni mieszkańcy Miasta i 

Gminy Bodzentyn oraz Goście. 

 

 Udział w grach i zabawach sportowych jest bezpłatny.  
 

 Każdy uczestnik przed przystąpieniem do gier i zabaw ma obowiązek zapisania się    

w BIURZE ZAWODÓW czynnym w dniu organizacji festynu tj. 01.07.2017r. w 

godzinach 15.45 -18.00. Podczas rejestracji rodzic/pełnoletni opiekun potwierdza 

podpisem zapoznanie się z regulaminem festynu. 

 

 Z uwagi na rekreacyjny charakter zawodów Organizator nie przewiduje wnoszenia 

protestów 

 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nieznacznej modyfikacji Regulaminu 

 Organizator utrwala przebieg festynu dla celów dokumentacji oraz promocji lub 

reklamy imprezy organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Każdy z 

uczestników imprezy wyraża zgodę na nieodwołalne i nieodpłatnego prawa 

wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem bez konieczności 

każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, 

obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium 

wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Organizatorów działalnością dla 

celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. 

 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę 

wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że 

wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze 

względu na występujące okoliczności.  

 

 Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie i na stronie internetowej Organizatora  

(FB Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie) oraz  w punkcie 

informacyjnym na terenie imprezy. 

 

 Wszelkie zapytania dotyczące festynu gier i zabaw ruchowych należy kierować pod 

adres e-mail: kultura@bodzentyn.pl 

 


