
Regulamin konkursu 

VI Mistrzostwa Kół Gospodyń Wiejskich obszaru LGD 

06.06.2018 w  Łochocinie 

§1 

Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region 

Południe, ul Szkolna 4 , 87-610 Dobrzyń n/Wisłą, Tel: 54 253 05 38 

§2 

Cel konkursu: 

Celem konkursu jest prezentacja i  promocja działalności Kół Gospodyń Wiejskich, które aktywnie 

działają na rzecz otaczającego ich środowiska, np. integracja z lokalną społecznością.  

§3 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaprezentowanie KGW w trzech kategoriach: kulinaria, 

moda, sport . 

1. Koła Gospodyń zobligowane są do zgłoszenia 4 potraw w kategoriach : 

• danie mięsne,  

• przystawki,  

• desery,  

• napoje alkoholowe. 

2. KGW zaprezentuje przygotowany przez siebie strój wykonany z materiałów ekologicznych, 

punktowany będzie sposób prezentacji, różnorodność użytych materiałów oraz prezentacja słowna 

stroju.  

3 KGW weźmie udział w 5 konkurencjach spartakiady, punktowany będzie strój (3 pkt), siła dopingu 

(3 pkt). Konkurencja będzie  rozgrywana na powietrzu, na podłożu trawiastym. 

Konkurencje: 

 3.1 Rzut kartoflem do koszyka z pałąkiem ,w konkurencji bierze udział 1 zawodnik, który ma do 

wykorzystania 3 rzuty, może zdobyć maksymalnie 3 pkt. 

3.2  Slalom piłką futbolową wokół pachołków, w sztafecie bierze udział  3 zawodników.  

3.3 Waga - przenoszenie zboża w dłoniach, należy przenieść 1 kg ziarna, waga sprawdzana będzie na 

koniec konkurencji, drużyna, która najbardziej zbliży się do wagi  1 kg wygrywa. 

3.4 Jedzenie pierogów na czas, 30 sekund i pierogów do oporu, jeden zawodnik. 



3.5 Przeciąganie liny , konkurencja rozgrywana w systemie pucharowym. Drużyna, która wygra 

otrzymuje 20 pkt, druga drużyna 15 pkt, drużyny , które odpadły w półfinałach 10 pkt, drużyny, które 

odpadły w ćwierć finałach otrzymują 5 pkt. Drużyna może składać się z max 5 osób.  

§4 

Podmioty uprawnione do wzięcia udziału w konkursie 

1. W konkursie mogą  brać  udział  wszystkie Koła  Gospodyń  Wiejskich działające  na  terenie LGD  

zgodnie z właściwymi dla tych organizacji przepisami prawa. 

 2. Za zgodą Organizatora, w konkursie mogą brać udział także inne podmioty prowadzące działalność 

o charakterze podobnym do Kół Gospodyń Wiejskich. 

3. W składzie każdej grupy (od 5 do 10 osób  ) musi wchodzić minimum jedna osoba poniżej 30 roku 

życia i minimum jedna powyżej 60 roku życia. 

4. Promujemy równość szans i nie dyskryminujemy,  w konkurencjach  mogą brać udział panowie.  

§5 

Zasady zgłaszania kandydatów 

1. Zgłoszenia Kandydatów należy składać  do 04.05.2018  

2. Zgłoszenia należy przesyłać na adres Organizatora:  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

Gmin Dobrzyńskich Region Południe, ul Szkolna 4 , 87-610 Dobrzyń n/Wisłą, Tel: 54 253 05 38,   

z  dopiskiem konkurs  "KGW  na  start"  lub  na  adres mailowy:  lgddobrzyn@interia.pl.    

O przyjęciu zgłoszenia  decyduje  data  jego  wpłynięcia  do Organizatora co potwierdzone jest  

e-mailem zwrotnym. 

3. Zgłoszenia Kandydatów w konkursie  dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego, który 

jest  do  pobrania  ze  strony www.lgddobrzyn.pl  lub przesyłając zgłoszenie w  innej  formie, 

zawierające następujące  informacje: nazwę KGW, kontaktowy adres,  numer telefonu oraz adres  

e-mail,  imię i nazwisko przewodniczącej, przepisy prezentowanych potraw, tytuł prezentowanego 

stroju. Osoba reprezentująca Kandydata składająca Zgłoszenie wyraża tym samym w imieniu 

Kandydata zgodę na udział w Konkursie .  

§6 

Kryteria oceny 

1. Jury ocenia potrawy pod kontem zakorzenienia w tradycji regionu: tradycyjna receptura, 

wykorzystanie lokalnych składników, walory estetyczne, walory smakowe. 

• danie mięsne – max 10 pkt 

• przystawki -max 10 pkt 

• desery -max 10 pkt 

• napoje alkoholowe - max 10 pkt 

2.  Jury ocenia strój ekologiczny wg kryteriów: sposobu prezentacji (modelka), staranności 

wykonania, różnorodności użytych materiałów oraz słownej prezentacji projektu.   Max  40 pkt. 



3. Jury ocenia  spartakiadę przyznając punkty proporcjonalne do ilości biorących udział drużyn, 

sumując wszystkie konkurencje.  Na przykład  przy założeniu 10 drużyn: pierwsze miejsce - 10 

punktów, dziesiąte miejsce  - 1 punkt.  W konkurencjach sportowych jeden zawodnik może wziąć 

udział max w 3 konkurencjach. 

 

§ 7 

Skład Jury 

Skład Jury zostanie przedstawiony 6 czerwca  2018 r. na Festiwalu 

§8 

Nagrody dla laureatów 

Organizator  ufunduje 3 nagrody za miejsca pierwsze, drugie i trzecie. Wszystkie KGW  które dopełnią 

formalności i wezmą  udział w konkursie otrzymają upominek.  

 

§9 

Postanowienia końcowe 

1. Deklarując wzięcie udziału w konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym regulaminie, 

uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu, w  tym  na  przetwarzanie  swoich  

danych osobowych  i upowszechnianie wizerunku  w   celach   marketingowych przez   Organizatora  

i zobowiązuje  się do  przestrzegania niniejszego Regulaminu.  

2.  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu i korekty Regulaminu.  



 

Formularz Zgłoszeniowy 

VI Mistrzostwa Kół Gospodyń wiejskich Obszaru LGD 

 

Nazwa KGW  

 

 

Kontaktowy adres  

 

Numer telefonu  

 

Adres e-mail  

 

Imię i nazwisko przewodniczącej  

 

 

Osoba do kontaktu (jeżeli inna niż 

przewodnicząca) 

 

 

 

Potrawy zgłoszone w kategorii : 

•  danie mięsne  

 

• przystawki  

 

• desery  

 

• napoje alkoholowe 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa stroju  

 

 

Skład drużyny spartakiada Imię i nazwisko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok urodzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis uprawnionej osoby  

 
Administratorem  podanych danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region 
Południe z siedzibą ul. Szkolnej 4, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia 



Konkursu. Dane nie będą udostępnianie innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Osoby zgłoszone 
mają prawo dostępu do treści podanych danych oraz ich poprawiania 

 

Formularz zgłoszeniowy potrawy 

Festiwal Smaków  

 

Nazwa potrawy………………………………………………. 

Składniki : ………………………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

………………………………………….. 

Wykonanie 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dane osoby zgłaszającej potrawę 

Nazwa KGW……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko osoby przygotowującej potrawę ……………………………………………………………… 

Adres ………………………………………. 

 ……………………………………… 

nr tel.  ……………………………………….. 


