Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 42/2022
Wójta Gminy Stanisławów
z dnia 27 lipca 2022 r.
Regulamin konkursu na najsilniejszą wieś
I. ORGANIZATORZY:
Gmina Stanisławów
II. MIEJSCE KONKURSU:
ul. Armii Krajowej w Stanisławowie
III. TERMIN KONKURSU:
14.08.2022 r.
IV. CELE KONKURSU:
1. Wyłonienie drużyn, które najszybciej przeciągną na wyznaczonym odcinku samochód strażacki..
2. Kultywowanie oraz popularyzacja tradycji regionalnych związanych ze świętem plonów.
3. Integracja mieszkańców gminy poprzez wspólną zabawę i rywalizację.
V. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Osoby, które nie ukończyły 18 – tu lat mogą uczestniczyć w konkursie jedynie za pisemną zgodą
rodziców/opiekunów prawnych.
2. W konkursie startują drużyny w 8– mio osobowym składzie do końca rywalizacji – nie ma zawodników
rezerwowych oraz nie ma możliwości wymiany zawodnika.
3. Swoje drużyny mogą wystawiać sołectwa, grupy nieformalne, stowarzyszenia, przedstawiciele
zakładów pracy, instytucji, służb mundurowych, grup zawodowych.
4. Warunkiem udziału w rywalizacji, uzyskania punktowanego (nominowanego do nagrody) miejsca
w konkursie, jest zgłoszenie się do konkursu drużyny przed rozpoczęciem konkursu.
5. Obowiązkowe jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
6. Zgłoszenia można zostawiać w sekretariacie Urzędu Gminy Stanisławów, w godzinach otwarcia urzędu
do dnia 12.08.2022 r. lub w dniu dożynek (14.08.2022 r) . do godz. 13.30 w wyznaczonym przez organizatora
miejscu.
VI. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURENCJI
1. Konkurencja polega na przeciągnięciu samochodu pożarniczego za pomocą przymocowanej do pojazdu
liny na wyznaczonym przez Organizatora odcinku jezdni.
2. Każda z drużyn wykonuje czynność przeciągnięcia pojazdu wyłącznie 1 raz bez możliwości powtórzeń.
3. Z chwilą rozpoczęcia konkursu drużyna nie może dokywać zmian w składzie osób uczestniczących
w konkursie.
4. Uczestnicy konkursu uczestniczą w dowolnym obuwiu oraz nie mogą zakładać rękawiczek.
5. Uczestnicy nie mogą owijać liny wokół dłoni rąk, tułowia jak również ciągnąć linę przodem przełożoną
przez plecy.
VII. ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI
1. W Konkursie startują wyłącznie drużyny ośmio osobowe.
2. Każda z drużyn rozpoczyna przeciąganie pojazdu ustawionego przednimi kołami na linii startowej.
3. Przed rozpoczęciem, wszyscy zawodnicy chwytają za linę przymocowaną do pojazdu i na sygnał
sędziego (gwizdek) przeciągają samochód w stronę linii oznaczającej jako meta.

4. Sędzia dla każdej drużyny mierzy czas od startu do momentu przekroczenia tylnymi kołami pojazdu
linii mety.
5. Wygrywa ta drużyna, która uzyska najkrótszy czas.
5. Organizator zezwala na puszczenie liny przez uczestnika, który z ważnych przyczyn był do tej czynności
zmuszony np. kontuzja jeżeli pozostali członkowie grupy będą kontynuowali konkurencje.
6. Jeśli sędzia stwierdzi złamanie przez zawodnika startującej drużyny któregokolwiek z zapisów
regulaminu, dyskwalifikuje drużynę tego zawodnika.
VIII. WYNIKI KONKURSU
1. Wyniki konkursu ogłoszone będą 14.08.2022 na scenie, po zakończeniu konkursu.
2. Organizator przewiduje nagrody za I, II i III miejsce.
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją Dożynek GminnoParafialnych w Stanisławowie w dniu 14 sierpnia 2022 r. zawiera załacznik nr 3 do zarządzenia.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Biorący udział w konkursie potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym
regulaminie i w pełni je akceptują.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
3. Organizatorzy konkursu nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników
powstałe podczas konkurencji.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do korekty regulaminu.
5. W sprawach spornych i nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia konkurencji.
6. Więcej informacji na temat Konkursu można uzyskać pod nr tel. 25 757 58 58 - Urząd Gminy
Stanisławów.

