
REGULAMIN ROZGRYWANIA KONKURSÓW SPORTOWO – REKREACYJNYCH W 

RAMACH OBCHODÓW 10 – LECIA DZIAŁALNOŚCI 

CENTRUM SPORTU TURYSTYKI I REKREACJI W STRZYŻOWIE 

 

 

 

1.W dniu 25.09.2016 r. rozgrywany będzie Piknik Sportowo – Rekreacyjny w ramach   

którego zostanie rozegranych 10 konkurencji sportowo – rekreacyjnych , w tym 6 

konkursów sprawnościowych , 3 dyscypliny sportowe i jedna gra – zabawa. 

Organizatorem Pikniku jest Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie. 

 

2 .Wykaz konkursów sprawnościowych: 

 

 szachy plenerowe 

 warcaby plenerowe 

 ping- pong  

 bramka celnościowa  

 konkurs ,,skok w bok” 

 wyścig ,,niemądrych kroków” 

 konkurs rzutów do kosza 

 

3. Dyscypliny sportowe: 
 

 siatkówka plażowa 

 tenis ziemny gry mikstowe i deblowe  
 

 

         4. Gra – zabawa MEGA PIŁKARZE  

 

5. We wszystkich konkursach , dyscyplinach sportowych i grze - rozdane 

zostaną nagrody za zwycięstwo dla drużyny, czy tez zawodnika 

indywidualnego  – pamiątkowe statuetki i drobne upominki ufundowane 

przez sponsorów rozgrywek 

6. Opłata startowa wynosi 10 zł od osoby dorosłej i  5 zł od dziecka do 18 -

go roku życia 

7. Wszyscy, którzy opłacą swój udział , otrzymają specjalny identyfikator, 

który uprawnia do wzięcia udziału w losowaniu nagród i upominków 

ufundowanych przez sponsorów oraz organizatora. 

8. Organizator ufundował karnety wejściowe do Parku Wodnego ( wartość 

jednego karnetu - 100 zł ) dla dwóch osób – zwycięzców turnieju 

siatkówki plażowej oraz 3 karnetów wejściowych do Parku Wodnego    

o wartości 50 zł każdy - biorących udział w losowaniu wśród wszystkich 

uczestników pikniku. 

9. Organizator zapewnia obsługę sędziowską do turnieju siatkówki 

plażowej, do pozostałych konkurencji wyznaczy opiekunów konkursu, 

którzy dokonają  zapisów i potwierdzą zwycięzców danej konkurencji. 



10.  Wszyscy biorący udział w konkursach sprawnościowych, grach i 

dyscyplinach sportowych startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. 

11. Konkurencje i konkursy odbywają się wg harmonogramu  

 

 

Godzina                                          konkurencja/ gra 

  

10:00                                              siatkówka plażowa 

   

                    11:00                                              tenis ziemny / debel męski 

 

                    12:00                                               tenis ziemny / miksty 

 

                    13:00                                                Mega – mecz  

                                                              POLICJANCI KONTRA WIĘŹNIOWIE 

 

                    13:30                                                warcaby plenerowe  

                                                                      POJEDYNEK SPONSORÓW         

 

  14:00                                  rozpoczęcie turnieju    ping-ponga 

                                                                           szachów   plenerowych     

 

                    15:00                                 konkurs ,, bramka celnościowa”       

 

                    15:30                                konkurs rzutów do kosza 

 

 

                     17:00                                konkurs ,,niemądrych kroków” 

 

                     17:30                                konkurs ,,skok w bok” 

 

 

                     18:30                                  zakończenie gier , konkursów i dyscyplin 

                                                                              sportowych  

 

                                                                                  

 

        LOSOWANIE UPOMINKÓW I NAGRÓD  

       UFUNDOWANYCH PRZEZ SPONSORÓW IMPREZY 


