VI. Önkéntes Kupa
Szabályzat
Általános felhívás:



Az „Önkéntes Kupa” szervezője a Turulmadár Ifjúsági Iroda.
A rendezvény célja, hogy a civil szervezetek egészséges versengés keretén belül ismerhessék meg
jobban egymást.


• Az Önkéntes Kupa időtartama



Az Önkéntes Kupa időtartama egy nap.
Időpontja: 2017. október 07., 10:00 óra, helyszín a Vadász utcai Sportcsarnok.



A rendezvényen háromszéki egyházi vagy civil szervezetek 14-30 év közti önkéntesei vehetnek
részt. A csapat minimális létszáma 5 résztvevő, maximális létszáma 10 résztvevő/szervezet.


• Az Önkéntes Kupa résztvevői:


• Az Önkéntes Kupa megrendezése:







A rendezvényt ötödik alkalommal rendezi meg a Turulmadár Ifjúsági Iroda.
Bármilyen információt a versennyel kapcsolatban megtudni a rendezvényfelelőstől, Kósa Ágotától
vagy a www.turuliroda.ro honlapon található elérhetőségeken lehet.
A szervező, Turulmadár Ifjúsági Iroda, a verseny kiírását legkésőbb két héttel a verseny időpontját
megelőzően eljuttatja a meghívott szervezetekhez.
A rendezvényen csak azok a csapatok vehetnek részt, akik a felhívásnak megfelelően kitöltötték
és beküldték az űrlapot.
A benevező szervezetek 2017. október 02-ig beküldik a szervezőknek a név és létszám szerinti
nevezést.
Minden résztvevő a saját felelősségére vesz részt az eseményen, és erről a helyszínen
nyilatkozatot ír alá.


• Az Önkéntes Kupa tartalmi és értékelési kérdései:









A verseny ügyességi játékokból és sporttevékenységekből áll.
A versenyszámokat a versenybizottság állítja össze a résztvevők számára, a versenybizottságot a
Turulmadár Ifjúsági Iroda önkéntesei alkotják.
A verseny objektív elbírálásáért a rendezők erkölcsi felelősséget vállalnak.
A versenyszámokban a résztvevők csapatokban vesznek részt, külső segítség használata tilos.
A versenyszámokat a résztvevők csapatokban oldják meg, külső segítség nélkül.
A versenyzők a feladatok megoldása során pontokat kapnak, az elért pontszámok függvényében
lesznek értékelve a csapatok a versenyszámok végén.
Azonos pontszámot elért csapatok esetén a versenybizottság döntő versenyt szervez. 
Amennyiben a versenyen olyan pontozási, értékelési, illetve díjazási kérdések merülnek fel,
amelyek a versenykiírásban nem szerepelnek, úgy ezekről a versenybizottság dönt.

www.turuliroda.ro


• Az Önkéntes Kupa versenyszámainak pontozása:
 A versenyszámok értékelését a szervezőbizottság végzi.
 A pontozás az adott versenyszámnak megfelelően történik.
 Minden versenyszámnak külön pontozási rendszere lesz, amely a helyszínen kerül kifüggesztésre.
 A próbák helyes pontozásért, az adott versenyszám felelősei és annak segítői felelnek. Ez három
tagból áll, versenyfelelős és két segítő.


• Az Önkéntes Kupán való díjazás:



A csapatverseny első három helyezettjét a Turulmadár Ifjúsági Iroda serleggel és oklevéllel
jutalmazza.
A csapatversenyben első helyet elért szervezet csapata kapja meg az Önkéntes Kupát.

www.turuliroda.ro

