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Iwonicz Zdrój, 2017-08-04

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
Witold Kocaj
ul. Słoneczna 28
38-440 Iwonicz-Zdrój
dot. informacji o organizacji imprezy sportowej pod nazwą „Ćwicz dla zdrowia i sprawności”
organizowanej dla przedstawicieli mieszkańców 3 Gmin: Iwonicz-Zdrój, Dukla, Miejsce
Piastowe, w dniu 26 sierpnia 2017 r. (sobota) w Iwoniczu-Zdroju.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji uprzejmie informuje, że w dniu
26 sierpnia 2017 r. w Iwoniczu-Zdroju odbędzie się impreza sportowa pod nazwą „Ćwicz dla zdrowia
i sprawności”, dla przedstawicieli 3 Gmin: Iwonicz - Zdrój, Dukla i Miejsce Piastowe w ramach programu
"SPORT DLA WSZYSTKICH" Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Do współpracy w realizacji zadania uwzględniliśmy wybrane Gminy i Gminny Ośrodek Kultury
w Iwoniczu -Zdroju.
Do zawodów mogą zgłaszać się drużyny rodzinne, dwuosobowe (rodzic i dziecko) lub osoby
indywidualne. Uczestnicy będą mieć prowadzone karty sprawności fizycznej. Każdy
zespół musi
wystartować w 4 konkurencjach, aby liczyć sie w końcowej punktacji.
Impreza planowana jest dla 100 osób. Każda Gmina powinna zgłosić do imprezy 10 rodzin.
Każda Gmina zgłasza swoich uczestników ( rodzic + dziecko) do dnia 20 sierpnia 2017 r. w liczbie 20 osób
lub rodziny zgłaszają się indywidualnie na druku zgłoszeń. Pozostali uczestnicy imprezy to osoby
indywidualne i obsługa zadania.
Druk należy przesłać do 20 sierpnia 2017 r. na adres e-mailowy stowarzyszenia:
biuro@sportpotransplantacji.org.pl, tel. 13 42 505 16, kom. 665 151 665 lub w Biurze stowarzyszenia:
Iwonicz-Zdrój, al. Słoneczna 7, hotel Galeria Glorietta
Zespoły 2-osobowe z 3 Gmin rywalizować będą o prymat najlepiej usportowionej rodziny. Pierwsze 3
rodziny otrzymają nagrody w formie sprzętu sportowego.
Rywalizacja odbywać się będzie w: marszu nordic walking, biegach dla dzieci i młodzieży, darcie
i w rzutach do kosza. Szczegóły w programie i regulaminie.
Dzieci i młodzież otrzymają medale za 3 pierwsze miejsca i dyplomy.
Każdy uczestnik będzie punktowany indywidualnie:
1 msc 7 pkt, 2 msc - 5 pkt, 3 msc - 4 pkt, 4 msc - 3 pkt, 5 msc - 2 pkt, 6 msc - 1 pkt.
Liczba zdobytych punktów za zajęte miejsce, da sumę punktów, która zadecyduje o miejscu
w rywalizacji rodzin i wyłoni zwycięski zespół spośród Gmin.
Wszyscy uczestnicy otrzymają ciepły posiłek i wodę mineralną, na podstawie talonu, który będzie
wydawany przy potwierdzeniu rejestracji w dniu zawodów.
Planujemy dla uczestników koszulkę T-shirt z napisem " SPORT DLA WSZYSTKICH" i z logotypami
3 Gmin, Ministerstw Sportu i Turystyki oraz woj. podkarpackiego i stowarzyszenia w ramach promocji
urzędów i organizacji finansujących zadanie.
Orientacyjny koszt koszulki z nadrukiem w jednym kolorze wyniesie 15,00 zł. Gdyby była decyzja,
aby logotypy były w kolorze, wówczas koszt jednej koszulki wzrośnie. Pozostawiamy do decyzji Urzędu.

Stowarzyszenie pokrywa: wyżywienie dla 100 osób, obsługę sędziowska, instruktorską i medyczną,
40 koszulek T-shirt, ubezpieczenie uczestników i kilka nagród: 2 rakiety do tenisa ziemnego wraz z piłkami,
3 pary kijków do nordic walking, kubki stowarzyszenia (10 szt.) i bidony (5 szt.).
Prosimy Urzędy Gmin o sfinansowanie po jednej nagrodzie dla rodzin, które zajmą miejsca od 2 do
3. Koszt nagrody w kwocie 150,00 - 200,00 zł oraz po 3 nagrody w kwocie do 50,00 zł wg uznania,
związanych z aktywnością fizyczną.
Prosimy także o sfinansowanie przez każda Gminę 20 koszulek T-shirt. Stowarzyszenie zamówi
projekt i przyśle do akceptacji. Forma płatności do uzgodnienia, czy bezpośrednio do wykonawcy koszulek
czy do stowarzyszenia.
Celem imprezy jest zachęcenie mieszkańców Iwonicza-Zdroju, sąsiednich Gmin oraz kuracjuszy do
aktywności fizycznej z rodziną lub indywidualnie, promowanie zdrowego trybu życia, integracja społeczna
oraz popularyzacja świadomego dawstwa narządów.
W załączeniu przesyłamy druk zgłoszeń, plakat, program i regulamin imprez.
Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Gminy: plakat imprezy, druk zgłoszeń, regulamin
i program.
Skontaktujemy się z Panem Burmistrzem w/w temacie po 8 sierpnia 2017 r.
Mamy nadzieję na przyjazną współpracę.

Z poważaniem,

Kontakt z nami:
Krystyna Murdzek – Prezes,
email:biuro@sportpotranslantacji.org.pl
tel. 697 222 129, 665 151 665
38-440 Iwonicz-Zdrój, al. Słoneczna 7

Do wiadomości:
1. Burmistrz Gminy Dukla
2. Wójt Gminy Miejsce Piastowe
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