
Piknik Sołecki 2019 

14 lipca 2019 roku (niedziela) o godz. 15 00 

 

Zapraszamy drużynę z Pani/ Pana miejscowości do udziału w Pikniku Sołeckim, w 

konkurencjach drużynowych i indywidualnych. Wszystkie konkurencje będą punktowane, zaś 

najlepsza drużyna otrzyma Puchar Wójta Gminy Komarów-Osada.  

Zachęcamy do przygotowania okrzyku zagrzewającego drużynę w drodze do zwycięstwa, np. 

„(nazwa miejscowości) włącza maksymalne obroty, bo czeka na nas puchar złoty”; „zawsze i wszędzie 

nasza wieś mistrzem będzie”. Najciekawszy, zdaniem uczestników, otrzyma 20 punktów specjalnych. 

ORGANIZATORZY 

 Gmina Komarów-Osada, 

 Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie. 

 Jednostka OSP w Komarowie-Osadzie 

MIEJSCE 

Piknik Sołecki odbędzie się na Rynku w Komarowie-Osadzie. Otwarcie pikniku godz. 1500.  

NAGRODY 

1. Za zajęcie I – III miejsca w konkurencjach indywidualnych zawodnicy otrzymują 

dyplomy, 

2. Za zajęcie I miejsca w punktacji końcowej drużyn – Puchar Wójta Gminy Komarów-

Osada 

3. Za zajęcie I – III miejsca w punktacji końcowej drużyn dyplomy i nagrody rzeczowe, 

pozostałe drużyny dyplomy. 

ZGŁOSZENIA DRUŻYN biorących udział w pikniku przyjmowane są do dnia 

14.07.2019 roku, w zgłoszeniu (w załączeniu) należy podać nr. telefonu kierownika 

drużyny i liczbę osób w drużynie.  

Drużyny prosimy zgłaszać w Samorządowym Ośrodku Kultury osobiście lub telefonicznie: 

84 61 53 219 (biblioteka), 84 638 86 59 (dom kultury) lub 516468669 oraz w sekretariacie 

Urzędu Gminy tel. 84 615 31 02. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 

516468669, 84 615 32 19.  

 

Podczas Pikniku Sołeckiego będą robione zdjęcia, które będą wykorzystane w celu 

promocji Gminy Komarów-Osada oraz zamieszczeniu relacji z pikniku. 

Uczestnik poprzez udział w pikniku zgadza się z warunkami uczestnictwa określonymi w 

regulaminie. 

PUNKTACJA 

Konkurencje indywidualne 

Konkurencje drużynowe 

 

Suma punktów pozwoli wyłonić najlepsze sołectwo. 

Drużyny zachęcamy do zabrania ze sobą koszy piknikowych. 

 

  

MIEJSCE I II III IV V VI VII VIII IX X XI i następne 

PUNKTY 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 

MIEJSCE I II III IV V VI VII VIII IX X XI i następne 

PUNKTY 30 25 20 15 13 11 9 7 5 2 1 



KONKURENCJE DRUŻUNOWE 

1. Cięcie drzewa piłą- Jej zadaniem jest jak najszybsze przepiłowanie drewnianego pniaka. 

Uczestnicy mogą się zmieniać i wzajemnie sobie pomagać. Konkurencja może być 

rozgrywana równolegle z przeciwną drużyną. Konkurencja na czas 

2. Sztafeta sprawnościowa – startuje reprezentacja 4 osobowa - na czas 

Konkurencja polega na przebiegnięciu dystansu 20 m z przeszkodami: płotek-pokonanie 

w dowolny sposób, slalom między pachołkami, kręgle, pierwsza pomoc (resuscytacja 

krążeniowo-oddechowa - fantom).Zawodnicy startują w kolejności: kobieta, mężczyzna, 

kobieta, mężczyzna. 

3. Pełne usta – Drużyna siedzi obok siebie, każdy z zawodników trzyma w ustach 

plastikową łyżkę. Pierwszemu uczestnikowi podaje się na łyżkę jajko. Konkurencja 

polega na jak najszybszym przekazaniu jajka następnej osobie, liczy się czas wykonania 

zadania 

4. Przeciąganie liny 

Startują drużyny 5 osobowe (mieszane, minimum 1 kobieta; osoby dorosłe) Sposób i 

system rozegrania konkurencji będzie ustalony przy weryfikacji przed rozpoczęciem 

zawodów i będzie uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn 

5. Wyścig na nartach wieloosobowych  
Startują drużyny 4 osobowe – mieszane (kobiety, mężczyźni, dzieci). Cała drużyna 

zakłada „narty” i wspólnie pokonują dystans 10 m 

6. Picie mleka przez słomkę 

Startują drużyny 2 osobowe – kobieta i mężczyzna. Wszystkie drużyny otrzymują butelkę 

mleka i 2 słomki. Na znak sędziego rozpoczynają picie mleka. Wygrywa drużyna, która w 

czasie 30 s wypije jak najwięcej mleka.  

 

KONKURENCJE INDYWIDUALNE 

1. Wyścig taczką -  konkurencja na czas 

Konkurencja polega na przebiegnięciu z taczką (z butelką wody) dystansu 20 m slalomem 

między pachołkami. Wodę, które wypadnie z taczki należy włożyć ponownie i 

kontynuować bieg. Drużyna może wystawić 3 zawodników 

2. Strzał na bramkę  

Strzał do bramki z odległości 3 m. Zawodnik ma do oddania 3 strzały piłką. 

W konkurencji drużyna może wystawić 3 zawodników 

3. Rzut do taczki 

Konkurencja polega na rzutach do taczki piłkę ręczną, kaloszem, piłką do tenisa, ringo i 

kartoflem. Drużyna może wystawić 3 zawodników. Każdy zawodnik wykonuje po 1 rzucie 

próbnym i 1 punktowanym. Za każdy przedmiot umieszczony w taczce zawodnik 

otrzymuje 1 punkt. 

4. Rzut oponą na odległość 

Drużyna może wystawić 4 zawodników (2 kobiety i 2 mężczyzn). Wygrywa zawodnik, 

który najdalej rzuci oponę. 

 


