Regulamin konkursu
Wesele Dobrzyńskie
oraz Festiwal Smaku i VII Mistrzostwa Kół Gospodyń Wiejskich obszaru LGD
15.06.2022 w Wilczych Katach
§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. Konkurs będzie imprezą plenerową, która odbędzie się w dniu 15.06.2022, w godzinach od
14:00 do 24:00.
3. Preferowany strój elegancki, z uwzględnieniem trawiastego podłoża (zabrać trampki)
§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 dwóch kategoriach: kulinaria,
tradycje weselne .
1. Koła Gospodyń zobligowane są do zgłoszenia 5 potraw w kategoriach :
•
•
•
•
•

danie mięsne,
przystawki,
torty,
zupy
napoje alkoholowe.

Potrawy należy dostarczyć w dniu imprezy o godzinie 14:00
2. KGW zaprezentuje wylosowany element tradycyjnego wesela dobrzyńskiego XXI w. oraz będzie
brało aktywny udział w organizowanych zabawach. Początek o godzinie 15:00
Zabawy weselne (losowane):
2.1 Błogosławieństwo rodziców
2.2 Brama weselna
2.3 Witanie Młodych chlebem i solą
2.4 Zabawa na zapoznanie się gości

2.5 Krojenie tortu
2.6 Zabawy oczepinowe (niewulgarne)
2.7 Wywózka Młodej
2.8 Przyśpiewki weselne dla Młodej
2.9 Przyśpiewki weselne dla Młodego
§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 8 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. W dniu 20.05.2022 biuro LGD dokona losowania zabaw weselnych z i umieści wyniki losowania na
FB i stronie www.lgddobrzyn.pl
§5
Zasady zgłaszania kandydatów
1. Zgłoszenia grup uczestników należy składać do 16.05.2022
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 "Wesele Dobrzyńskie " lub na adres mailowy: lgddobrzyn@interia.pl.
O przyjęciu zgłoszenia decyduje data jego wpłynięcia do Organizatora co potwierdzone jest
e-mailem zwrotnym. Do konkursu zostanie zakwalifikowanych 15 kół. Z każdej gminy zakwalifikuje się
jedno KGW oraz pięć pierwszych z pozostałych zgłoszeń z obszaru całego LGD.
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. 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
tort -max 10 pkt
zupa – max 10 pkt
napoje alkoholowe - max 10 pkt

2. Jury ocenia zabawy weselne oceniając entuzjazm, uwarunkowania historyczne, sprawność, dowcip
i elokwencję. Max 40 pkt

§7
Skład Jury
Skład Jury zostanie przedstawiony 15 czerwca 2022 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 i zobowiązuje się do przestrzegania
niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu i korekty Regulaminu.

