Załącznik do Ogłoszenia Wójta Gminy Dywity w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki z dnia 21.01.2022 r.
Zadanie nr 1 – zawody sportowe z kalendarza imprez sportowych organizowanych przez Urząd Gminy Dywity na rok 2022 oraz gminne
zajęcia sportowe w Tuławkach
Lp.

1.

2.

Nazwa imprezy

Gminny Turniej Siatkówki
Mieszanej MIX 2022

Gminny Turniej Siatkówki
Halowej 2022

termin

Rok 2022

Rok 2022

Opis imprezy
Turniej Halowy Piłki Siatkowej
Uczestnicy:
-mieszkańcy gm. Dywity,
Założenia:
- rywalizacja zespołów sołeckich,
-wymagany udział kobiet,
w drużynach sołectwa
- udział minimum 5 zespołów.
Turniej siatkówki halowej
Uczestnicy:
-mieszkańcy gminy Dywity
Założenia
- rywalizacja zespołowa drużyn
sołeckich
- udział minimum 5 zespołów

Miejsce

Organizator

Sala
gimnastyczna
SP Tuławki

Organizator:
Organizacja
pozarządowa
wyłoniona w ramach
konkursu na
powierzenie realizacji
zadania własnego
gminy

Sala
gimnastyczna
SP Tuławki

Organizator:
Organizacja
pozarządowa
wyłoniona w ramach
konkursu na
powierzenie realizacji
zadania własnego
gminy

Uwagi
koordynowanie
realizacji zadania
pracownik
merytoryczny
Referatu
Bezpieczeństwa
Transportu
Zbiorowego i Sportu
koordynowanie
realizacji zadania
pracownik
merytoryczny
Referatu
Bezpieczeństwa
Transportu
Zbiorowego i Sportu
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3.

Gminne zajęcia sportowe
w Tuławkach

Rok 2022

Amatorskie zajęcia rekreacyjnosportowe
Uczestnicy:
- mieszkańcy gm. Dywity
Założenia:
- organizacja zajęć sportowych
z elementami sztuk walki oraz ogólno
rozwojowych,
- zajęcia dla mieszkańców gminy
- wymagane uczestnictwo 50%
uczniów szkół gm. Dywity
- zajęcia 2 razy w tygodniu po 90
minut w SP Tuławkach
- zajęcia w dwóch turnusach od marca
do czerwca oraz od września do
grudnia.
- udział minimum 12 osób na
zajęciach

Sala
gimnastyczna
SP Tuławki

Organizator:
Organizacja
pozarządowa
wyłoniona w ramach
konkursu na
powierzenie realizacji
zadania własnego
gminy

koordynowanie
realizacji zadania
pracownik
merytoryczny
Referatu
Bezpieczeństwa
Transportu
Zbiorowego i Sportu

Terminy i miejsca rozgrywania zawodów oraz zajęć mogą ulec zmianie ze względów organizacyjnych lub obowiązujących obostrzeń wynikających z pandemii
koronawirusa.
Głównie zadania organizatora zawodów sportowych:
1. Opracowanie regulaminu zawodów,
2. Dystrybucja regulaminu oraz informowanie mieszkańców, uczestników o przedsięwzięciu,
3. Ubezpieczenie uczestników zawodów,
4. Przygotowanie miejsca imprezy,
- obsługa sędziowska,
- opieka medyczna,
- obsługa techniczna (zapewnienie sprzętu sportowego niezbędnego do przeprowadzenia zawodów oraz nagłośnienia),
- obsługa sanitarna (wynajem toalet w przypadku braku dostępu do toalet stacjonarnych).
5. Zakup medali, pucharów, dyplomów w zależności od organizowanych zawodów,
6. Zakup wody, poczęstunku lub posiłku dla uczestników w zależności od organizowanych zawodów,
7. Zakup upominków, nagród dla uczestników indywidualnych lub zespołowych w zależności od organizowanych zawodów,
8. Wykonanie protokołu z przebiegu imprezy,
9. Promocja przedsięwzięcia.
Wójt Gminy Dywity

Daniel Zadworny

