Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie ogłasza konkurs na najaktywniejsze
sportowo sołectwo, osiedle w gminie Żukowo pod nazwą „Activ Cup 2018”.
Celem współzawodnictwa jest popularyzacja sportu i rekreacji wśród
mieszkańców Gminy Żukowo, propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnej
formy wypoczynku oraz integracja mieszkańców. We Współzawodnictwie
Najaktywniejsi Sportowo w Gminie Żukowo „Active Cup 2018”, mogą
uczestniczyć tylko osoby mieszkające na terenie Gminy Żukowo.
Na zwycięzców oraz laureatów poszczególnych miejsc w klasyfikacji
końcowej, czekają nagrody w postaci bonów na zakup sprzętu sportowego,
które wręczone zostaną podczas Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich
w listopadzie 2018. Szczegóły w załączonym regulaminie.
Nie siedź w domu. Zbierz sąsiadów, znajomych, przyjaciół i weź udział
w sportowym współzawodnictwie na najaktywniejsze osiedle lub sołectwo
Gminy Żukowo „Active Cup 2018”.

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA NAJAKTYWNIEJSI
SPORTOWO W GMINIE ŻUKOWO
„ACTIV CUP 2018”
I. Cel
Celem współzawodnictwa jest:
- popularyzacja sportu i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Żukowo,
- propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnej formy wypoczynku wśród
mieszkańców Gminy Żukowo,
- integracja mieszkańców Gminy Żukowo.
II. Organizatorzy
Organizatorem współzawodnictwa jest Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie.
III. Patroni
Współzawodnictwo odbywa się pod patronatem
 Burmistrza Gminy Żukowo Wojciecha Kankowskiego,
 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żukowie Witolda Szmitke
IV. Wykaz zawodów w ramach których można zdobyć punkty do
Współzawodnictwa
1. Indywidualne:
 Mistrzostwa Gminy Żukowo w Szachach – Pępowo 13/20.02.2018
 Mistrzostwa Gminy Żukowo w Warcabach – Pępowo 6/13.03.2018
 XXVII Żukowski Przełaj – Żukowo 13.05.2018
 Mistrzostwa Gminy Żukowo w Strzelectwie Plenerowym – 08.07.2018
 Puchar Bałtyku w Nornic Walking – Małkowo 15.07.2018
 WTK w Tenisie Stołowym Memoriał Zbigniewa Kucharskiego –
Żukowo 8/9.09.2018
2. Drużynowe:
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Cykl Turniejów Piłki Plażowej– Żukowo 07.07, 25.08.2018
Mistrzostwa Gminy Żukowo w 6 Piłkarskich – Żukowo
22/29.07.2018

V. Ogólne zasady rozgrywania poszczególnych zawodów
1. Mistrzostwa Gminy Żukowo w Szachach
Turniej odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:
a. juniorki i juniorzy – rocznik 2003 i młodsi
b. seniorki i seniorzy – rocznik 2002 i starsi
System
rozgrywek
uzależniony
będzie
od
ilości
uczestników
w poszczególnych kategoriach. Zawody rozgrywane są w Szkole Podstawowej
w Pępowie.
2. Mistrzostwa Gminy Żukowo w Warcabach
Turniej odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:
a. juniorki i juniorzy – rocznik 2003 i młodsi
b. seniorki i seniorzy – rocznik 2002 i starsi
System
rozgrywek
uzależniony
będzie
od
ilości
uczestników
w poszczególnych kategoriach. Zawody rozgrywane są w Szkole Podstawowej
w Pępowie.
3. Żukowski Przełaj
Zawodnicy biorą udział w biegach na różnych dystansach w zależności
od kategorii wiekowej. Impreza odbędzie się w Parku Jeziorko w Żukowie.
4. Cykl Turniejów Piłki Siatkowej Plażowej
Turniej odbędzie się w kategorii seniorki oraz seniorzy. Zawody rozegrane
zostaną jako dwa odrębne turnieje. System rozgrywek uzależniony będzie
od ilości uczestniczących zespołów. Dopuszczalny jest udział drużyn spoza
terenu gminy Żukowo, jednakże udział tych drużyn nie będzie punktowany
we współzawodnictwie. Zawody rozgrywane będą na obiekcie sportowym
w Żukowie przy ul. Książąt Pomorskich.
5. Mistrzostwa Gminy Żukowo w Strzelectwie Plenerowym
Zawody strzeleckie odbędą się w 2 kategoriach wiekowych:
a) juniorki i juniorzy,
b) seniorki i seniorzy.
Strzelanie odbywać się będzie z karabinku pneumatycznego. Szczegółowe
zasady oraz miejsce rozgrywek podane zostaną 14 dni przed rozpoczęciem
zawodów.
6. Puchar Bałtyku w Nornic Walking
Trasę będzie można przebyć maszerując z kijkami Nordic Walking
na dystansach 5 oraz 10 km. Start i marsz odbędzie się w miejscowości
Małkowo.
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7. Mistrzostwa Gminy Żukowo w Piłce Nożnej „ 6 „ Seniorów
Turniej odbędzie się w jednej kategorii: seniorzy (minimum15 lat ukończone
w danym roku kalendarzowym). Rozegrany zostanie w dwóch rundach:
eliminacje oraz finały (w przypadku nie zgłoszenia się do rundy finałowej
drużyna pozbawiona zostaje punktów za udział w zawodach).
System rozgrywek uzależniony będzie od ilości uczestniczących zespołów.
Dopuszczalny jest udział drużyn spoza terenu gminy Żukowo, jednakże
udział tych drużyn nie będzie punktowany we współzawodnictwie. Zawody
rozgrywane będą na obiekcie sportowym w Żukowie przy ul. Książąt
Pomorskich.
8. WTK w Tenisie Stołowym VI Memoriał Z. Kucharskiego
Turniej odbędzie się w kategorii OPEN. System rozgrywek uzależniony będzie
od ilości zgłoszonych zawodników. Turniej rozgrywany jest w hali
widowiskowo – sportowej w Żukowie.
VI Uczestnicy
1. We Współzawodnictwie Najaktywniejsi Sportowo w Gminie Żukowo „Active
Cup 2018”, mogą uczestniczyć tylko osoby mieszkające na terenie Gminy
Żukowo, która obejmuje następujące sołectwa (stan ilości mieszkańców
na dzień 31.01.2018):























Babi Dół – 274
Banino – 6135
Borkowo – 1258
Chwaszczyno – 3605
Czaple – 566
Glincz – 1150
Leźno –2120
Łapino Kartuskie – 464
Małkowo – 693
Miszewo – 966
Niestępowo – 1318
Nowy Świat – 326
Otomino – 498
Pępowo – 1821
Przyjaźń – 1838
Rębiechowo – 1004
Rutki – 209
Skrzeszewo – 1338
Sulmin – 556
Tuchom – 1222
Widlino – 244
Żukowo - 1263 (wieś)
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oraz osiedla miasta Żukowo:






Dolne - 1307
Norbertanek - 1452
Nowe - 1305
Wybickiego – 1500
Elżbietowo - 821

2. W poszczególnych zawodach sportowych może uczestniczyć dowolna
ilość osób i drużyn z poszczególnych sołectw, osiedli miasta Żukowo,
3. Osoby
niepełnoletnie
dopuszczone
zostaną
do
udziału
w poszczególnych zawodach, po dostarczeniu zgody na udział
wypełnionej przez rodziców bądź opiekunów prawnych (załącznik
nr 1 do niniejszego regulaminu).
VII Punktacja
1. Za udział w zawodach wymienionych w punkcie IV dane sołectwo lub
miejscowość otrzymuje następującą ilość punktów:
a) konkurencje indywidualne 1 pkt. = 1 zawodnik
b) konkurencje drużynowe 5 pkt. = 1 drużyna
Wygra to sołectwo lub miejscowość, które zgromadzi największą ilość
punktów. Ilość zdobytych punktów przez daną drużynę w klasyfikacji
końcowej, obliczona zostanie wg następującego współczynnika: ilość
zdobytych punktów w danych konkurencjach podzielona przez ilość
mieszkańców (wg stanu na dzień 31.12.2017) razy 100. W przypadku równej
ilości punktów decydować będzie ilość wyższych miejsc w zawodach
wymienionych w punkcie IV.
2. Punkty zostaną przyznane na podstawie sprawozdania z imprezy lub
protokołu sędziowskiego.
VIII Nagrody
1. Za zajęcie ośmiu pierwszych miejsc we Współzawodnictwie Najaktywniejsi
Sportowo w Gminie Żukowo „Active Cup 2018”, nagrodami będą puchary
i dyplomy, a także nagrody w postaci bonów na zakup sprzętu sportowego
o wartości odpowiednio za zajęte miejsce I - 1200 zł, II- 1000 zł, III -800 zł,
IV -600 zł, V - 500 zł, VI - 400 zł, VII - 300 zł i VIII - 200 zł. Zarówno kwoty
jak
i ilość nagrodzonych finansowo drużyn może wzrosnąć.
IX Postanowienia końcowe
- regulamin poszczególnych zawodów wymienionych w punkcie
IV zamieszczony będzie na stronie internetowej Ośrodka Kultury i Sportu
w Żukowie, www.okis-zukowo.pl , najpóźniej na 7 dni przed zawodami,
- wyniki zawodów wymienionych w punkcie IV zamieszczone będą na stronie
internetowej Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie, www.okis-zukowo.pl
najpóźniej 3 dni po zawodach,
- protesty dotyczące zawodów wymienionych w punkcie IV mogą być
wnoszone do organizatorów tylko w formie pisemnej najpóźniej
do zakończenia w/w zawodów,
4

- organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione oraz porzucone podczas
zawodów wymienionych w punkcie IV ani za wypadki powstałe z winy
uczestników w/w imprez,
- organizatorzy nie zapewniają osobom uczestniczącym w zawodach
wymienionych w punkcie IV ubezpieczenia NW w czasie w/w zawodów oraz
w drodze na i z zawodów, leży to w gestii kierowników/ opiekunów drużyn
jak
i samych zawodników,
- przystępując do zawodów ich uczestnicy tym samym wyrażają zgodę
na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych oraz
na wykorzystywanie swoich wizerunków na zdjęciach i filmach zgodnie
z wypełnionym oświadczeniem (załącznik nr 2)
- prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje
wyłącznie organizatorom,
- organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian
w niniejszym regulaminie,
- uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród najlepszym
we Współzawodnictwie Najaktywniejsi Sportowo w Gminie Żukowo „Active
Cup 2018”, odbędzie się podczas Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich
w listopadzie 2018 roku.
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Załącznik nr 1

Zgoda na udział dziecka w zawodach sportowych

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……..…………..…………………………….
(imię, nazwisko)

w zawodach sportowych…………….. ………………………………………………………
organizowanych

przez

Ośrodek

Kultury

i

Sportu

w

Żukowie

w dniu……….……………. .
Nr tel. do rodzica/opiekuna …………………………………………….
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem zawodów organizowanych przez
Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie.
………………………………………
(podpis rodzica/ opiekuna)
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Załącznik nr 2

Zgoda na rejestrację i wykorzystanie wizerunku
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) udzielam
Ośrodkowi Kultury i Sportu w Żukowie nieodpłatnie zgodę na rejestrację utrwalającą
wizerunek mojego dziecka lub mój
………………………………….…………...…………………………………………………..
(imię i nazwisko)

oraz zezwalam na publikację zdjęć, wideogramów lub filmów z przebiegu zajęć
zawierających ich/mój wizerunek poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć,
wideogramów lub filmów dostępnymi technicznie metodami, wykorzystanie
zarejestrowanych fragmentów filmów, wideogramów lub fotografii w celach
informacyjnych, promocyjnych lub innym związanym z działalnością statutową
Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie, w tym poprzez prezentowanie ich na stronie
internetowej OKiS w Żukowie www.okis-zukowo.pl lub na fanpage Ośrodka
na Facebook, gdzie będą one publicznie udostępnione w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

………………………………….
miejscowość i data

……………………………………….
podpis
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