Regulamin Turnieju Układów Gimnastycznych
ZAKLĘCI W SOKOŁA
20 września 2019 r.
1. Organizatorem Miejskiego Turnieju Układów Gimnastycznych (dalej: „Turniej”) jest Miejski Ośrodek
Kultury im. Klemensa Waberskiego w Gnieźnie w ramach wydarzenia ZAKLĘCI W SOKOŁA.
2. Partnerem Turnieju jest firma Decathlon, ul. Gdańska 112, 62-200 Gniezno
3. Turniej organizowany jest w ramach działania W zdrowym ciele-zdrowy duch sfinansowanego ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.
4. Celem Turnieju jest:
- współzawodnictwo sportowe
- popularyzacja gimnastyki, układów ruchowych wśród dzieci i młodzieży
- podnoszenie sprawności fizycznej,
- nabywanie i podnoszenie umiejętności działania w zespole,
- rozpowszechnianie wiedzy o Towarzystwie Gimnastycznym SOKÓŁ,
- kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
5. Turniej adresowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
szkółek i klubów o charakterze sportowym i tanecznym, organizacji i stowarzyszeń itp. z siedzibą na
terenie Miasta Gniezna, które w ramach swoich działań zajmują się tematyką Turnieju. Wiek
uczestników, którzy mogą wchodzić w skład drużyny Turnieju: nie mniej niż 5 lat, nie więcej niż 20 lat,
(zwanych dalej: „Drużyną”).
6. Liczba osób w drużynie: minimalnie 2 osoby, maksymalnie 8 osób.
7. Odbiorcy, o których mowa w pkt. 5 mogą zgłosić jedną drużynę.
8. Zgłoszenia może dokonać nauczyciel/opiekun drużyny lub dyrektor placówki posiadający zgodę
rodzica/opiekuna dziecka na udział w Turnieju. Zgłaszający ma obowiązek zapoznać
rodzica/opiekuna z Regulaminem Turnieju. Wyrażając zgodę na wzięcie udziału w Turnieju,
rodzic/opiekun akcpetuje postanowienia Regulaminu.
9. Nauczyciel/opiekun drużyny lub dyrektor placówki ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie
osoby zgłoszone w drużynie.
10. Zgłoszone drużyny zostaną przypisane do adekwatnej do wieku, kategorii:
I kategoria: 5-8 lat
II kategoria: 9-13 lat
III kategoria: 14-20 lat
Drużyną zakwalifikowaną do I kategorii może dowodzić przedstawiciel.
11. Drużyna może składać się z dziewcząt i chłopców w dowolnej proporcji.
12. Drużyna powinna być ubrana równo – białe koszulki i ciemne spodenki/spodnie.
13. Przestrzeń, na której zostanie przeprowadzony Turniej, zakreśla się do części terenu zielonego
w Dolinie Pojednania. Dostępny teren zawiera się w formie o wymiarach 6 x 4 m.
14. W ramach Turnieju przewidziany jest występ drużyn, z których każda przedstawi autorski układ
choreograficzny oparty o zakres zespołowych figur gimnastycznych.
Czas trwania pokazu
maksymalnie 2 minuty.
15. Zasady oceny zostały przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
16. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Turnieju. Decyzja Komisji
jest ostateczna i nieodwołalna. Ogłoszenie wyników odbędzie się 20 września 2019 roku. W skład
Komisji Turnieju wejdą przedstawiciele środowisk sportowych i tanecznych.
17. Uczestnicy
Turnieju
powinni
być
ubezpieczeni
indywidualnie
lub
zespołowo
od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenia dokonuje zgłaszający.

18. Organizator Turnieju nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu wypadków, urazów i szkód w
mieniu powstałych podczas trwania imprezy.
19. Przed przystąpieniem do Turnieju od przedstawicieli drużyn wymaga się posiadania dokumentu
tożsamości.
20. Wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu konkurencji i obliczeniu wyników przez komisję Turnieju,
podczas wydarzenia Zaklęci w Sokoła.
21. Organizator zapewnia nagrody rzeczowe dla zdobywców pierwszych trzech miejsc
w Turnieju, w trzech kategoriach wiekowych.
22. Ogłoszenie laureatów nastąpi w dniu Turnieju, w ramach wydarzenia ZAKLĘCI W SOKOŁA. Ramowy
plan wydarzenia wykazany jest w załączniku 2.
23. Wszelkich
informacji
udziela:
Dominika
Sochacka-Drzewiecka,
tel.
501 352
152,
email: dominikasochacka-drzewiecka@mok.gniezno.pl
24. Turniej odbędzie się na terenie Doliny Pojednania w Gnieźnie.
25. Ostateczny termin zgłaszania drużyn 18 września 2019 roku.
26. Zgłoszenia można nadsyłać (formularz zgłoszeniowy - załącznik 3) na adres dominikasochackadrzewiecka@mok.gniezno.pl, przynieść osobiście bądź nadesłać pocztą: Stary Ratusz w Gnieźnie,
wejście od ul. Chrobrego, sekretariat, I piętro, ul. Chrobrego 40/41.
27. Szczegółowy plan przebiegu Turnieju będzie przesłany 19 września o godz. 14:00 na adresy mailowe
osób odpowiedzialnych za zgłoszenie drużyn.
28. Wiążącej wykładni postanowień niniejszego Regulaminu dokonuje organizator.
Ochrona danych osobowych
29. Administratorem podanych danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie im. Klemensa
Waberskiego w Gnieźnie, ul. Łubieńskiego 11, 62-200 Gniezno, reprezentowany przez Dyrektora
Dariusza Pilaka, mail: dyrektor@mok.gniezno.pl
30. Podane przez uczestnika Turnieju dane będą przetwarzane na podstawie jego zgody wyrażonej
poprzez akceptację Regulaminu w celu przeprowadzenia Turnieju i przyznania nagród na zasadach
opisanych w niniejszym Regulaminie.
31. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym jest warunkiem koniecznym
wzięcia udziału w Turnieju.
32. Dane nie będą udostępniane ani przekazywane osobom trzecim.
33. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do podanych danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wycofania
zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
34. Dodatkowo uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych - jeżeli uzna, że podane przez niego dane osobowe
przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Załącznik 1
Zasady Oceny
1. W czasie występu drużyna nie może używać żadnych przyborów ani przyrządów gimnastycznych
(z wyjątkiem materacy).
2. Drużyna prezentuje swój układ do dostarczonych wcześniej nagrań. Wszystkie nagrania powinny być
przygotowane na podpisanych płytach CD.
3. Układ, poza zespołowymi figurami gimnastycznymi, może zawierać następujące elementy,
ćwiczenia gimnastyczne: waga przodem (tzw. jaskółka), przerzuty bokiem (tzw. gwiazda), przewroty w
przód (do przysiadu podpartego, do rozkroku) i w tył (do przysiadu, do rozkroku, do półszpagatu, o
nogach prostych), leżenie przerzutne (tzw. świeca), leżenie przewrotne, podpór łukiem (tzw. mostek),
stanie na rękach i inne.
4. Podczas występu drużyna może poruszać się tylko po wyznaczonej przez organizatora przestrzeni
(materace).
5. Oceniana będzie wartość artystyczna całego układu , a w szczególności:
- równe wykonanie figur zespołowych
- Umiejętności, uzdolnienia ruchowe.
- Inwencja twórcza, pomysłowość.
- Poczucie estetyki ruchu (pewność, dokładność, trudność, prawidłowość).
- ogólny wyraz artystyczny

Załącznik 2
Ramowy plan wydarzenia ZAKLĘCI W SOKOŁA
Godz. 14:00 Rozpoczęcie Turnieju Układów Gimnastycznych
Godz. 16:00 Przygotowanie i realizacja flashmoba
Godz. 16:30 ogłoszenie wyników i nagrodzenie laureatów
Godz. 17:00 zakończenie wydarzenia Zaklęci w Sokoła

Załącznik 3
Formularz zgłoszeniowy
Turnieju Układów Gimnastycznych – ZAKLĘCI W SOKOŁA

…………………………………………………
Pieczątka placówki

Zgłaszam drużynę pod nazwą …………………………………………………, do Turnieju Układów
Gimnastycznych – ZAKLĘCI W SOKOŁA, który odbędzie się 20 września 2019r. na terenie Doliny
Pojednania w Gnieźnie, w liczbie……. osób składających się na drużynę.
Opiekun drużyny (imię i nazwisko):………………………………………………………….
Kontakt (telefon, e mail):………………………………………………………………………
Oświadczam iż posiadam wszystkie zgody od rodziców/opiekunów członków drużyny biorącej udział
w Turnieju Układów Gimnastycznych – ZAKLĘCI W SOKOŁA oraz że rodzice/opiekunowie zapoznali się
i zaakceptowali treść Regulaminu Turnieju.
Oświadczam iż zapoznałem się z treścią Regulaminu i go akceptuję.
……………………………………………………….
Czytelny podpis osoby zgłaszającej drużynę

