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REGULAMIN KONKURSU SOŁTYSÓW 
 
1. Organizatorami Konkursu są: Powiat Puławski; Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji  

i Turystyki. 

2. Konkurs odbędzie się 28 sierpnia 2016 r. podczas Dożynek Powiatowych w Kazimierzu 
Dolnym.  

3. W turnieju startują 2-osobowe reprezentacje każdej z gmin. W skład każdej drużyny 
wchodzi kobieta i mężczyzna. Zgłoszeń dokonują poszczególne samorządy gminne  
w terminie do 4 lipca 2016 r. na adres: 
Starostwo Powiatowe w Puławach; Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyka;  
al. Królewska 19, 24-100 Puławy; fax: 81 886-11-32.  

4. Podczas turnieju zostaną rozegrane 3 konkurencje : 

- Rozpoznawanie sadzonek. W konkurencji startują drużyny dwuosobowe, których 
zadaniem jest poprawne nazwanie przedstawionych przez komisję sadzonek (drzew, 
krzewów i innych roślin). Wygrywa drużyna, która poprawnie rozpozna największą 
ilość sadzonek. 

- Portret sołtysa i sołtyski na desce. Każdy ze startujących sołtysów i sołtysek 
maluje na desce portret partnera z drużyny w taki sposób, by osoba pozująca nie 
widział malunku. Na odwrocie należy podpisać kto znajduję się na portrecie, a po 
zakończeniu oddać deskę Komisji. Czas na wykonanie zadania to 10 minut. Kolejnym 
etapem konkurencji jest rozpoznanie siebie spośród namalowanych portretów. Liczy 
się trafność wskazania. 

- Budowa skrzynki na ziemniaki. W konkurencji tej stratują drużyny dwuosobowe. 
Wszystkie drużyny rozpoczynają konkurencje jednocześnie, na sygnał gwizdka. 
Wygrywa drużyna, która najszybciej zbuduje skrzynkę, wykorzystując wszystkie 
zapewnione przez Organizatora deski. Skrzynka powinna być wykonana prawidłowo  
i starannie. 

5. Każda konkurencja punktowana jest oddzielnie. W poszczególnych kategoriach konkursu 
zostaną przyznane punkty wg następujących zasad: 

- za pierwsze miejsce – 10 pkt. 
- za drugie miejsce – 9 pkt. 
- za trzecie miejsce – 8 pkt. 
- za czwarte miejsce – 7 pkt. 
- za piąte miejsce – 6pkt, 
- za szóste miejsce – 5 pkt. 
- za siódme miejsce – 4 pkt,  
- za ósme miejsce – 3 pkt.  
- za dziewiąte – 2 pkt.  
- za dziesiąte – 1 pkt. 

 

Zwycięzcą zostanie zespół który otrzyma najwyższa sumę punktów z poszczególnych 
kategorii. 

7. Każda konkurencja oceniana jest przez Komisję Sędziowską powołaną przez 
organizatorów. 

8. Dla laureatów I, II i III miejsca przewidziano nagrody, natomiast pozostali uczestnicy 
otrzymują upominki za udział. Przewidziano również nagrodzenie pary ulubieńców 
publiczności. 
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Konkurs sołtysów 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 
 

1. Nazwisko i imię sołtysa: ... ……………………………………………….. 

Sołectwo: ……………………………………………………………… 

Adres i  telefon kontaktowy …………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

 

2. Nazwisko i imię sołtysa:…………………………………………………….. 

Sołectwo: ………………………………………………………………. 

Adres i telefon kontaktowy …………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

 

Instytucja delegująca (Gmina): ..............................................................  

Uwagi: ...................................................................................................  

 ..................................................................................................  

 
 
 
 ..............................  

Pieczątka i podpis 
osoby delegującej 

 
 
 
 
 

Wypełnioną Kartę należy przesłać do Wydziału Promocji, Kultury, Sportu 
 i Turystyki Starostwa Powiatowego w Puławach do dnia 4 lipca 2016 r. 




