
 

KONKURS WSI GMINY SKIERNIEWICE  

                                   “Historia mojego sołectwa i gminy”             

      

 

R E G U L A M I N 

 
 

Organizator:      GMINA SKIERNIEWICE 

 

Termin i miejsce imprezy: 16 lipca 2022, początek o godz. 16.00 

(Boisko sportowe klubu „Jutrzenka” w Mokrej Prawej) 

 
 

Uczestnictwo: 

 

Do udziału zapraszamy delegacje, maksymalnie 10 osobowe z sołectw Gminy Skierniewice z 

sołtysem/radnym lub wyznaczoną przez nich osobą na czele. Udział w konkursie mogą wziąć 

tylko osoby pełnoletnie. 

 

Termin i zasady zgłoszeń: 

 

Zgłoszenia drużyn będą przyjmowane do dnia 11 lipca 2022 r. w Urzędzie Gminy 

Skierniewice przy ul. Reymonta 23 w Skierniewicach, pokój 105 lub 212. 

 

 

Zasady ogólne: 

 

✓ W skład drużyny wchodzić mogą mieszkańcy danego sołectwa.  

✓ Minimalna ilość członków drużyny to 5 osób, maksymalna to 10 osób.  

✓ Członkowie drużyn powinni posiadać elementy stroju identyfikujące ich z drużyną. 

✓ Zawodnicy muszą być zdrowi i świadomi ryzyka związanego z wysiłkiem fizycznym. 

✓ Punkty za poszczególne konkurencje przyznaje 3 osobowa KOMISJA powołana przez 

organizatora, która też rozstrzyga wszelkie spory (z decydującym głosem 

przewodniczącego). 

✓ Zwycięzcą turnieju zostaje drużyna, która po zakończeniu wszystkich konkurencji 

uzyskała największą liczbę punktów. 

✓ Jeżeli po zakończeniu wszystkich konkurencji drużyny będą posiadały równą liczbę 

punktów o kolejności zadecyduje dogrywka. 

✓ Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwości zmiany przebiegu konkurencji. 

 

WARUNKI TURNIEJU 

 

✓ Kapitan drużyny zobowiązany jest zgłosić się u organizatora na 30 min przed 

rozpoczęciem Konkursu. 

✓ Wszystkie rekwizyty zabezpieczone przez drużyny musza być zatwierdzone przez 

komisję, w związku z tym przed rozpoczęciem turnieju drużyna ma obowiązek 

przedstawić rekwizyty komisji. 

✓ Kapitanem drużyny może być sołtys/radny lub wyznaczona przez nich osoba. 



✓ Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.  

 

NAGRODY 

 

✓ Komisja powołana przez Organizatora wyłoni zwycięską drużynę. 

✓ Drużyny które zajmą  miejsca na podium otrzymają od organizatora nagrody: 

- I miejsce - bon o wartości 2 000,00 zł,  

- II miejsce - bono wartości 1 500,00 zł, 

- III miejsce - bon o wartości 1 000,00 zł, 

- pozostałe miejsca otrzymają nagrody pocieszenia. 

✓ Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu turnieju tj. 16  lipca 2022 r. 

 

                                                     

PROGRAM KONKURSU SOŁECTW GMINY SKIERNIEWICE 
 

1. PARADA ORAZ PRZEDSTAWIENIE DRUŻYN   

Parada drużyn będzie oceniana. Komisja weźmie pod uwagę pomysł, strój, 

ogólny wygląd i prezentację korowodu.( tematyka  “Historia mojego sołectwa i 

gminy”) – drużyna ma za zadanie przygotować również krótką notkę  

o drużynie, którą przedstawi konferansjer lub kapitan drużyny. Komisja 

przyznaje punkty dla trzech drużyn (od 1 do 3 pkt). 

 

2. Wyścig sołtysów 

Konkurencja na czas. Kapitan drużyny siedzi/leży na kocu i trzyma w rękach 

reklamówkę napełnioną wodą (reklamówka nie może być zawiązana). Czterech 

zawodników musi donieść kapitana do określonego punktu biegnąc slalomem. 

W reklamówce musi zostać jak najwięcej wody. Komisja przyznaje punkty dla 

trzech drużyn, które osiągną najkrótszy czas (od 1 do 3). 

Drużyna zabezpiecza: koc (160x200). 

Organizator zabezpiecza: reklamówki. 

Ilość zawodników: 5. 

 

 

3. Bieg w workach 

Konkurencja na czas. Po starcie dwóch zawodników (kobieta i mężczyzna), 

jedno za drugim wchodzą do jednego worka i rozpoczynają wyścig. W przypadku 

gdy zawodnicy przerwą worek, otrzymują nowy i kontynuują wyścig. Komisja 

przyznaje punkty dla trzech drużyn, które osiągną najkrótszy czas (od 1 do 3). 

Organizator zabezpiecza: worek. 

Ilość zawodników: 2 

 

4. Bieg z wodą 

Każdy zawodnik z drużyny trzyma w ręku plastikowy kubek (bez przykrywania 

drugą ręką) i przenosi wodę z wiadra do plastikowej butelki o pojemności 1.5l. 

Komisja przyznaje punkty dla trzech drużyn, które osiągną najkrótszy czas (od 

1 do 3 pkt). 

Drużyna zabezpiecza: wiadro. 

Organizator zabezpiecza: kubki plastikowe, butelkę 1,5l. 

Ilość zawodników: 5 

 



5. Bieg z jajkiem. 

Dwie osoby z drużyny stają do siebie plecami, zostają przewiązane w pasie 

sznurkiem i od tej pory biorą udział w tej konkurencji złączeni. Jedna osoba 

porusza się przodem, druga tyłem. W dwóch rękach trzymają plastikowe 

łyżeczki, a na nich dwa jajka. Zawodnicy w tej konkurencji muszą być ubrani w 

spodnie z kieszeniami, w których będą mieć dwa jajka w razie stłuczenia tych, 

które będą na łyżeczkach. W przypadku gdy jajko znajdujące się na łyżeczce 

spadnie, ale się nie rozbije można nałożyć je z powrotem, gdy się rozbije 

nakładamy to, które znajduje się w kieszeni. Wyścig uznaje się za zakończony 

gdy zawodnicy dobiegną do mety. Jeśli w trakcie wyścigu, któryś z zawodników 

stłucze więcej niż dwa jajka drużyna w tej konkurencji nie otrzymuje punktu. 

Komisja przyznaje punkty dla trzech drużyn, które osiągną najkrótszy czas (od 

1 do 3 pkt). 

Organizator zabezpiecza: łyżeczki plastikowe, jajka. 

Ilość zawodników: 2. 

 

6. Ekotransport 

Zadanie polega na przetransportowaniu rowerem 4 osób z drużyny przez 

kapitana. Wszyscy muszą być przewiezieni podczas jednego przejazdu, tylko 

kapitan może dotykać ziemi. Komisja przyznaje punkty dla trzech drużyn, które 

osiągną najkrótszy czas (od 1 do 3 pkt). 

Drużyna zabezpiecza: rower 

Ilość zawodników : 5. 

 

7. Bieg płetwonurka 

Dwóch zawodników ubranych w płetwy i okulary musi pokonać slalom między 

słupkami trzymając się za ręce. W konkurencji bierze udział dwóch zawodników. 

Komisja przyznaje punkty dla trzech drużyn, które osiągną najkrótszy czas (od 

1 do 3 pkt). Komisja konkursowa może przyznać dodatkowy punkt za 

najoryginalniejsze przebranie w tej konkurencji.  

Drużyna zabezpiecza: płetwy długie i okulary do pływania.  

Ilość zawodników: 2. 

 

8. Quiz dla sąsiada 

Dwie drużyny oddzielone są od siebie w taki sposób, żeby nie mogły widzieć się 

nawzajem, otrzymują  tabliczki „TAK” I „NIE”. Prowadzący quiz zadaje 

pytania na temat historii gminy, a obydwie drużyny odpowiadają w tym samym 

czasie, tylko osoby stojące naprzeciwko sceny widzą odpowiedzi jednej i drugiej 

drużyny. Komisja przyznaje po jednym punkcie za jedną dobrą odpowiedź. 

Rekwizyty zapewnia organizator.  

Ilość zawodników: dowolna 

 

9. Wykopki czas zacząć 

W konkurencji bierze udział dwóch zawodników (kobieta i mężczyzna). 

Konkurencja polega na dokładnym obraniu 5 ziemniaków przy pomocy 

otrzymanego plastikowego noża. Za obrany ziemniak rozumie się ziemniak bez 

żadnych fragmentów łupiny/skórki. Druga osoba obrane ziemniaki ściera na 

tarce do miski w rękawicy kuchennej. Komisja przyznaje punkty dla trzech 

drużyn, które osiągną najkrótszy czas (od 1 do 3 pkt). 

Drużyna zabezpiecza: tarkę, miskę oraz rękawice kuchenną. 

Organizator zabezpiecza: ziemniaki, nóż.  

Ilość zawodników: 2. 

 



10. Rowerem do „urzędu’ 

Drużyna wyznacza jednego uczestnika, który na rowerze musi pokonać slalom. 

W połowie dystansu - „w urzędzie” - musi nadmuchać 5 balonów (balony mają 

być nadmuchane „do oporu”, zawiązane na supełek). Następnie trzymając pięć 

balonów zawodnik wraca na rowerze na metę. Balonu mogą być trzymane przez 

zawodnika w dowolny sposób z wyjątkiem trzymania za supełki. Komisja 

przyznaje punkty dla trzech drużyn, które osiągną najkrótszy czas (od 1 do 3 

pkt). 

Drużyna zabezpiecza: rower. 

Organizator zabezpiecza: balony. 

Ilość zawodników: 1. 

 

11. Ale jaja 

W konkurencji bierze udział kapitan i jedna osoba z drużyny. Drużyna otrzymuje 

5 szt. jaj (surowych). Konkurencja polega na rzuceniu w stronę kapitana jajka z 

ustalonej odległości tak aby kapitan je złapał w całości. Kapitan ubrany musi 

być w dowolnie wymyślony strój ochronny. Za każde jajko złapane przez 

kapitana w całości (nierozbite) drużyna otrzymuje 1 pkt. Można zdobyć razem 5 

pkt. 

Organizator zabezpiecza: jajka. 

Ilość zawodników: 2. 

 

 

12. Gramy na byle czym – muzyka przyszłości 

Drużyna z wcześniej przygotowanych przez siebie przedmiotów (za wyjątkiem 

instrumentów) musi wykonać 1 znany utwór muzyczny. Komisja przyznaje 

punkty dla trzech drużyn (od 1 do 3 pkt) według własnego uznania. 

Ilość zawodników: nieograniczona.  

 

Organizator zastrzega, że mogą nastąpić zmiany w ilości konkurencji ze względu na czas 

trwania Konkursu. 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Załącznik do Regulaminu Konkursu Wsi Gminy Skierniewice 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DRUŻYNY 
 

KONKURS WSI GMINY SKIERNIEWICE  

                                   “Historia mojego sołectwa i gminy”             

             
 

 

 

Nazwa zgłoszonej drużyny, sołectwo, tel. kontaktowy 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Skład osobowy drużyny: 

1. …………………………………………………………. 

Kapitan drużyny 

 

2. …………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………. 

6. …………………………………………………………. 

7. …………………………………………………………. 

8. …………………………………………………………. 

9. …………………………………………………………. 

10. …………………………………………………………. 

 

 

      ……………………………. 

      Data i czytelny podpis kapitana drużyny 

 

 


