REGULAMIN
II Otwartego Turnieju Gry w Bule
pod patronatem Burmistrza Gminy Kęty

I. Organizator Turnieju
Dom Kultury w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 2a oraz działający przy nim Uniwersytet Trzeciego Wieku
II. Czas i miejsce Turnieju
Turniej odbędzie się 21 kwietnia od godz. 9:00 na hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach,
os. Nad Sołą 29
III. Cele Turnieju
1. Popularyzacja gry w bule
2. Integracja mieszkańców Gminy Kęty poprzez wspólne, rodzinne uczestnictwo w rozgrywkach
3. Promocja Gminy Kęty jako miejscowości przyjaznej seniorom, młodzieży i dzieciom
IV. Warunki uczestnictwa
1. Przyjmujemy zgłoszenia od 2-osobowych drużyn, w których przynajmniej jedna osoba ma ukończony
18 rok życia.
2. Uczestnikami turnieju mogą być osoby, które do dnia 15 kwietnia 2018r. zgłosiły się do udziału
w rozgrywkach.
3. Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie pod nr 33 844 86 78 lub mailowo na adres
animator@domkultury.kety.pl
4. W zgłoszeniu należy podać imiona i nazwiska zawodników ich wiek i telefon kontaktowy.
5. Rejestracja zgłoszonych zawodników będzie miała miejsce w dniu Turnieju, tj. 21 kwietnia od godz. 8:00.
V. Wiek uczestników
Aby wziąć udział w Turnieju zawodnik musi mieś ukończone 7 lat.
VI. Przebieg Turnieju




godz. 8:00 – rejestracja drużyn
godz. 9:00 – rozpoczęcie rozgrywek
godz. 15:00 – zakończenie Turnieju, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

VII. Zasady Turnieju
1. Podczas rozgrywek uruchomione zostaną 4 bulodromy.
2. Turniej zostanie rozegrany w 2-osobowych drużynach (organizator zastrzega sobie, że jeżeli liczba
uczestników będzie mała zostanie wprowadzony system indywidualny).
3. Czas jednej rozgrywki wynosi 10 minut lub kończy się w momencie zdobycia przez jedną z drużyn
13 punktów.
4. Nad przebiegiem Turnieju czuwać będą sędziowie powołani przez Organizatorów.
5. Szczegółowe zasady przebiegu rozgrywek zostaną podane przez Organizatorów podczas rozpoczęcia
Turnieju.

VIII. Nagrody
1. Turniej zostanie rozegrany w dwóch kategoriach:
 rodzinnej, tj. dorosły + dziecko 7-16 lat
 sportowej, tj. dwie osoby pow. 17 lat.
2. Zdobywcy I, II, i III miejsca w obu kategoriach otrzymają medale i dyplomy
3. Zdobywcy I–szych miejsc otrzymają puchary
3. Wszyscy uczestnicy utrzymają pamiątkowe znaczki
IX. Organizator zapewnia






Halę sportową
Bulodromy o wymiarach 15m x 4m
Bufet z kawą i herbatą
Poczęstunek
Instruktarz gry dla początkujących

X. Postanowienia końcowe
1. Szczegółowych informacji udziela: Karolina Handzlik-Byrdziak, Dział Programowo-Animacyjny DK w
Ketach, pokój nr 3, tel. 33 844 86 78
2. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
3. Ilość miejsc jest ograniczona.
4. Zgłoszenie do udziału w Turnieju jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystywanie danych osobowych na
cele Turnieju oraz na dokumentowanie wizerunku podczas rozgrywek i umieszczanie go w relacji,
materiałach promocyjnych i prasowych przez Organizatora.

