VII TURNIEJ WSI - OKRĄGŁE 2011
REGULAMIN

Organizator:

Wójt Gminy Biłgoraj
Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju

Współorganizator:

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korczowie
Rada Sołecka wsi Okrągłe

Termin i miejsce imprezy: 5 czerwiec 2011 rok, początek o godz.15.00, Okrągłe
(boisko wiejskie)
Cel imprezy:
 integracja mieszkaoców Gminy Biłgoraj
 aktywizacja życia społeczno-kulturalnego
 uwolnienie energii pomysłowo-twórczej wszystkich grup społecznych
 wykorzystanie naturalnych warunków plenerowych miejscowości Okrągłe
 wspólnie spędzony czas, w zabawowym nastroju, przy zachowaniu ducha
rywalizacji sportowej, zgodnego z zasadami fair play.
Uczestnictwo:
Do udziału zapraszamy delegacje, maksymalnie 10 osobowe z sołectw (w tym
dzieci, młodzież i dorośli) z sołtysem lub radnym na czele.

PROGRAM

I.

PARADA, KOROWÓD I PREZENTACJA STARTUJĄCYCH DRUŻYN

 Parada drużyn będzie oceniana. Komisja weźmie pod uwagę pomysł,
strój, ogólny wygląd i prezentację korowodu.
II.
KONKURS KULINARNY
Stoisko kulinarne
 stoisko z potrawami regionalnymi: chleb pieczony domowym sposobem,
piróg, bułka drożdżowa, placki, smalec domowy, przetwory z żurawiny,
miód, nalewki i inne…
Przy okazji stoiska kulinarnego prośba organizatora o przygotowanie
dodatkowej tacki z potrawą na poczęstunek dla zaproszonych gości.
KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE
III.
Konkurs plastyczny dla Dzieci
wspólne malowanie obrazu na zadany temat
np. „Moja koleżanka Cyganka” lub „Ubieramy Cygankę”
(Organizator zapewnia materiały plastyczne)
Konkurencje dla Młodzieży i Dorosłych:
IV.

Młody Cygan porywa żonę z tłumu widzów (prawdziwe porwanie!)
(konkurencja na czas)

Cygana obowiązuje strój, kobieta musi byd porwana i zaniesiona w określone
miejsce, gdzie na mecie znajduje się krzesełko, na którym ma ją posadzid.
V.

Cygan kradnie kurę

Konkurencja na czas
Kura jest umieszczona na wysokości. Zadaniem Cygana jest zdjąd kurę,
a następnie dobiec z nią po wyznaczonym torze, żeby w jak najkrótszym
czasie przekazad ją Cygance.

VI.

Cyganka porcjuje kurę

Konkurencja na czas
Cyganka ma za zadanie w jak najkrótszym czasie poporcjowad kurę
i wrzucid do garnka, żeby zatrzed ślady kradzieży
Kura ma byd poporcjowana następująco: mają byd odcięte skrzydełka,
udka, piersi, szyja, korpus przecięty na pół, odcięty kuper i wszystko ma
byd wrzucone do garnka.
Potrzebne rekwizyty (deska, nóż, garnek) zawodnicy przywożą ze sobą
VII.

Cygan oszukuje

Konkurencja na czas
Cygan coś ukradł Cygance, chowa przy sobie najlepiej jak potrafi,
a zadaniem Cyganki jest znaleźd to „coś” w jak najkrótszym czasie.
Dodatkowa trudnośd polega na tym, że miesza się pary. Przedmiot nie
może byd schowany w bieliźnie!
-Wygrywa Cyganka, która w jak najkrótszym czasie znajdzie ukrytą rzecz
-Wygrywa Cygan, któremu jak najdłużej uda się ją ukrywad
VIII. Rozpoznawanie Cyganki
Konkurencja na czas
Cyganów ustawiamy w szeregu, zawiązujemy im przepaską oczy,
Cyganki ustawiamy naprzeciwko, z tymże zamieniamy miejscami
w szeregu. Zadaniem Cygana jest w jak najkrótszym czasie rozpoznad
swoją Cygankę. Odwróconą Cygankę rozpoznaje po sylwetce, stroju.
Zawodnicy przywożą ze sobą chusteczki do przygotowania przepasek na
oczy
IX. Popis taneczny – „Cyganka taoczy”
Oceniany będzie zarówno taniec jak i strój zawodniczek.
Stroje przywożą ze sobą panie startujące w konkurencji

X.

XI.

Cygan śpiewa – „Najpiękniejsze melodie Cygaoske”
Oceniany będzie zarówno śpiew jak i strój zawodników.
Stroje przywożą ze sobą panowie startujący w konkurencji
Konkurencja z wróżbą – „Cyganka prawdę Ci powie…”

Konkurencja polega na tym, żeby powróżyd Wójtowi, siedzącemu na scenie.
Podchodzi do niego Cyganka i namawia go na wróżbę (ma 3 minuty). Wróży
z kart, z ręki, z kuli itp. i mówi przepowiednię dla wójta np. wizja rozwoju wsi,
gminy (forma dowolna).
Wygrywa najciekawsza, najtrafniejsza i najzabawniejsza prezentacja sceniczna)

Postanowienia koocowe
Organizator powołuje dwie komisje:
 Pierwsza komisja ocenia stoiska kulinarne, przewiduje się I, II i III nagrodę
oraz wyróżnienia dla pozostałych uczestników
 Druga komisja ocenia paradę drużyn oraz konkurencje sprawnościowe,
przewiduje się nagrody za zajęcie I, II i III miejsca oraz dla pozostałych
nagrody za udział
 Uczestnicy przyjeżdżają własnym transportem
 Zgłoszenia udziału miejscowości prosimy składad w terminie do 25 maja
2011r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju, Tel 84 688 28 53
 Organizator zabezpiecza posiłek dla uczestników turnieju
 Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i dokonywania zmian
w regulaminie

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!

