30 KWIETNIA 2016
RYDZEWO, gmina Miłki

REGULAMIN
STADNYCH MISTRZOSTW ŚWIATA W RŻENIU MAZURSKICH KONI
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem niniejszego konkursu jest Ośrodek Kultury w Miłkach
 Termin: 30 KWIETNIA 2016
 Miejsce: Rydzewo, gmina Miłki
 Wydarzenie: „RYDZEWSKA MAJÓWKA - PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI SWOJSKIEJ,
X MISTRZOSTWA W RŻENIU MAZURSKIEGO KONIA ORAZ JARMARK STAROCI I RĘKODZIEŁA”
II. ZASADY KONKURSU
1. Do konkursu przystępują grupy 6 osobowe w kategoriach:
- źrebaki, dzieci, młodzież do lat 16;
- klacze, kobiety powyżej 16 lat;
- ogiery, mężczyźni powyżej 16 lat;
2. Konkurs skierowany jest do uczestników lubiących dobrą zabawę w ramach
zdrowej rywalizacji. Taką grupę mogą stworzyd np.: dzieci i młodzież szkolna,
stowarzyszenia, mieszkaocy sołectw, koła gospodyo, turyści, przedstawiciele różnych
środowisk pracowniczych np. Strażacy itp.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie drużyny i jej składu (Imię, nazwisko, wiek)
w dniu imprezy do godz. 12.30 w namiocie organizatora;
4. Utworzone grupy niezgodne z Regulaminem nie będą zakwalifikowane do konkursu;
5. Czas rozpoczęcia konkursu:
I częśd godz. około 13.30 – Rżenie indywidualne;
II częśd godz. około 14.30 – Rżenie grupowe;
6. Zwycięzcą Konkursu zostanie grupa, której rżenie zostanie najwyżej ocenione przez Jury Konkursu pod
względem jakości i donośności wydanego odgłosu;
7. Regulaminowy czas w ciągu którego grupa wyda odgłos rżenia w sposób ciągły i nieprzerwany
trwa 6 sekund;
8. Dodatkowym walorem estetycznym może byd wyjątkowy wygląd grup: jednakowe koszulki, atrybuty
związane z koomi itp. Jednakże to głównie jakośd wydanego odgłosu stanowi o wygranej grupy;
9. Jury przyzna nagrody główne w trzech kategoriach (I miejsce);
10. Konkurs nadzorowany będzie przez 3 osobową komisję powołaną w dniu imprezy;
11. Osoby uczestniczące w konkursie indywidualnym jak i zbiorowym, w dniu imprezy stają do
IV BICIA REKORDU ŚWIATA W STADNYM RŻENIU MAZURSKICH KONI
III. POSTANOWIENIA KOOCOWE
1. Decyzje Organizatora Konkursu oraz Jury mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie;
2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu;

Kontakt: Ośrodek Kultury w Miłkach Tel. 87 733 19 01 osrodekkulturymilki@gmail.com www.okmilki.pl

