Felhívás
I. Rábapatonai Parasztolimpia
2015.május 1. 17.00-tól
Sportpálya
Minden patonai lakos számára kihirdettetik!
A legügyesebb parasztbrigád kerestetik!
A Majális keretében megrendezésre kerülő vetélkekedésre olyan
4fős „parasztbrigádok” jelentkezését várjuk,akik készek
bemutatni tudásukat a vicces falusi szokások terén.A brigádok
több versenyszámban tehetnek bizonyosságot rátermetségükről!
Egyéni indulókat is várunk!
Alsó korhatár 10 év!
Jelentkezés: Németh Annamária 0620 -217-5269
Horváth Renáta 0620-476-8826
Jelentkezési határidő: április 24-ig.

Az I. Rábapatonai Parasztolimpiára való
jelentkezés feltételei és szabályzata
(az erősebbek kedvéért – a gyengébbek védelmére)
2015. május 1-én a Majális keretében első ízben kerül megrendezésre, délután 17.00-tól az I.
Rábapatonai Parasztolimpia.
A versenyzők megjelenése és a későn eszmélők esetleges helyszíni regisztrációja: 16.30 órától a
sportpályán.
A népi játékokra, hagyományokra, vicces falusi szokásokra épülő vetélkedő, mely a
szántóvetők munkájának elemeiből tevődik össze: taliga szlalom, szalmabála cipelés,
tojásröptetés, födő frizbi, traktor húzás-tolás, létrafutás és még további mókás feladványok.
A Parasztolimpia szellemének megőrzése érdekében - mivel a józan paraszti észre csak addig
lehet apellálni, míg az józan. 4 fős csapatok, vagy egyéni versenyzők vehetnek részt a vetélkedőn.
1. A verseny hivatalos és kötelező viselete a gumicsizma, melyre a feladatok során
szükség lesz!
2. Versenyezhetnek menyecskék, legények, asszonyok, férfiak, vagy 10 év feletti sihederek.
3. Csak a rendezőség által erre a célra kijelölt eszközök használhatók. Semmi egyéb ettől
eltérő segédeszköz!
4. A paraszti szemérmet megsértő foknál ittasabb személyek nem versenyezhetnek (e
mértéket a szervezők a józan paraszti észtől vezetve dönthetik el)
5. A versenyszámok teljesítésére a csapatok egy maximális időt kapnak, ennek túllépésével
a pályát el kell hagyniuk. Tehát tovább nem piszmoghatnak a területen.
6. A Parasztolimpia szellemét, vagy a közönséget sértő versenyzők csapatát a szervezők
leállítják, és pályán kívülre tessékelik
7. A szervezők illetve a Paraszt Olimpiai Bizottság fenntartják maguknak a szabályok
mindenkori változtatásának jogát!
A versenyre olyan csapatok és egyének jelentkezzenek, akik elismerik ezeket a szabályokat, jól
akarják érezni magukat és örülnek annak, hogy mások is jól érzik magukat, ezen felül arra
törekednek, hogy életben tartsák a Parasztolimpia szellemét.
Jó mókát és kalandra fel! Hajrá „Parasztok”!
Nevezési díj: a részvétel ingyenes
Nevezési határidő: 2015. április 25-ig. A kitöltött jelentkezési lapok leadásával az IKSZT –
ben (Kultúr), vagy e-mailben való megküldésével a palyazat@rabapatona.hu címre.
Helyszín: Rábapatona, Sportpálya
További információ: Horváth Renáta: 06-20-47-68-826
Németh Annamária: 06-20-21-75-269

NEVEZÉSI ÉS NYILATKOZATI LAP
a 2015. május 1-én megrendezésre kerülő

I. RÁBAPATONAI PARASZTOLIMPIÁRA
Helyszín: Rábapatona, Sportpálya
A Parasztkalákára vonatkozó adatok (nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!):
A kaláka elnevezése:
A kalákát képviselő neve:
Mobil száma:
e-mail címe:
A kaláka tagjai:

Kelt: 2015. …………………... hó …….. nap
...........................................................................................
a kaláka képviselőjének olvasható aláírása
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Egyéni versenyzőre vonatkozó adatok (nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!):
Jelentkező neve:
Mobil száma:
e-mail címe:

A nevezési lap leadási határideje legkésőbb 2015. április 25.
A jelentkezési lap elküldhető e-mailben: palyazat@rabapatona.hu
További információ: Horváth Renáta: 06-20-47-68-826
Németh Annamária: 06-20-21-75-269
Kelt: 2015. …………………... hó …….. nap
...........................................................................................
a jelentkező olvasható aláírása

