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REGULAMIN                                                                                                                                        
I POWIATOWY TURNIEJ KOBIET GOSPODARNYCH I WYJĄTKOWYCH                      

KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH dnia 16.10.2021r. 

I. Organizator i kontakt: 

I.I. Organizatorem I Powiatowego Turnieju Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół 
Gospodyń Wiejskich jest Koło Gospodyń Wiejskich w Równem z siedzibą Równe 79,  
05-282 Strachówka, powiat wołomiński, województwo mazowieckie. 

I.II. Turniej odbędzie się pod patronatem Honorowym Senator RP Marii Koc, Marszałka 
Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Starosty Wołomińskiego Adama Lubiaka.  

I.III. Współorganizatorzy turnieju: Powiat Wołomiński, Gmina Strachówka oraz Mazowiecki 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie. 

I.IV. Osobą odpowiedzialną za organizację zgłoszeń jest przewodnicząca KGW Równe 
Hanna Wronka tel: 512482416, email: kgwrowne123@wp.pl. 

I.V. Niniejszy regulamin zostanie rozesłany do wszystkich jednostek samorządu 
terytorialnego z terenu powiatu wołomińskiego, Senatu RP, Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Mazowieckiego oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej 
Organizatora  https://www.facebook.com/kgwrowne . 

I.VI. Wszystkie informacje i dokumenty potrzebne do rejestracji KGW będą udostępnione na 
stronie  internetowej  Organizatora  oraz zostaną przekazane do publikacji na stronach 
internetowych gmin powiatu wołomińskiego.  

I.VII. Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia do udziału w turnieju innych KGW, niż 
zaproszone przez Organizatora. 

II. Cele turnieju: 

- integracja gospodyń wiejskich z terenu powiatu wołomińskiego, 

- zachowanie i popularyzowanie dziedzictwa kulturowego,  

- inspirowanie  do pracy zespołowej,  

- pobudzenie aktywności wśród gospodyń wiejskich, 

- upowszechnianie kultury ludowej na obszarach wiejskich. 

III. Warunki uczestnictwa: 

III.I. Turniej skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu wołomińskiego. 

III.II. Do udziału w konkursie mogą przystąpić Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane  
w ARiMR oraz KGW o innej formie prawnej (kółko rolnicze, stowarzyszenie). 

III.III. W turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie Koła Gospodyń Wiejskich, które zgłoszą swój 
udział osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Koło Gospodyń Wiejskich w Równem, 
Równe 79, 05-282 Strachówka (decyduje data stempla pocztowego) lub drogą 
elektroniczną na adres email: kgwrowne123@wp.pl do dnia 1 września 2021 r. do 
godz.23:59.                                

III.IV. Za poprawne zgłoszenie KGW do turnieju uważa się wypełnione poprawnie załączniki          
(załącznik nr 1-Karta zgłoszenia, załącznik nr 2 – zgoda na przetwarzanie danych). 

III.V. Każde KGW reprezentuje drużyna w liczbie do 6 osób. W skład drużyny nie wlicza się 
osób akompaniujących.   
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IV. Termin i miejsce imprezy: 

IV.I. I Powiatowy Turniej Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich 
odbędzie się dnia 16.10.2021 r., w godz. 11.00-17.00 w dniu następującym po 
Międzynarodowym Dniu Kobiet Wiejskich, na sali gimnastycznej w Szkole 
Podstawowej w Strachówce. 

IV.II. W przypadku ogłoszenia obostrzeń epidemiologicznych, które będą uniemożliwiały 
przeprowadzenie turnieju w sposób stacjonarny, Koła Gospodyń Wiejskich zobowiązane 
są do  przesłania swoich materiałów konkursowych drogą elektroniczną. Do zadania 
KGW będzie należało: przygotować (nakręcić) film  ze scenką kabaretową i scenką 
wokalną oraz wykonać zdjęcie stoiska i wysłać na e-mail Organizatora do dnia 
16.10.2021 r. do godz.23.59. 

V. Konkurencje: 

V.I. Scenka Kabaretowa - Każde KGW jest zobowiązane do przygotowania scenki 
kabaretowej o dowolnej tematyce, czas wystąpienia do 15 minut . 

V.II. Scenka wokalna z tytułem „Piosenka o mojej wsi” – Każde KGW jest zobowiązane do 
przygotowania piosenki pod wskazanym tytułem, czas wystąpienia do 3 minut. 

V.III. Najpiękniejsze stoisko KGW – Każde KGW jest zobowiązane do przygotowania  
stoiska pod kątem kompozycji przestrzennej, kompozycji układu rękodzieła ludowego. 
Sposób reprezentacji stoiska powinien być atrakcyjny i wizualnie podkreślać ofertę 
produktów reprezentowanych przez KGW.  

                 Organizator zastrzega sobie, że każde zgłoszone KGW ma obowiązek wziąć 
udział we wszystkich konkurencjach!!! 

VI. Komisja Konkursowa: 

VI.I. Prezentację poszczególnych konkurencji oceniać będzie Jury w składzie maksymalnie   
5-osobowym powołanym z sali. Komisja konkursowa wyłoni najlepsze KGW w każdej 
konkurencji  na postawie karty oceny.  

VI.II. W przypadku organizacji turnieju w sposób zdalny Organizator powoła komisję 
konkursową, która dokona oceny zgłoszeń. Po odbiór nagród zostaną zaproszone 
przewodniczące KGW, ustalając harmonogram ich odbioru.  

VI.III. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwa lub więcej KGW na 
wyłonienie zwycięscy wpływ będzie miał wystrój stoiska. 

VII. Nagrody: 

VII.I. Koła Gospodyń Wiejskich uczestniczące w turnieju, na podstawie karty oceny komisji 
konkursowej otrzymają nagrody rzeczowe (miejsca I, II, III i WYRÓŻNIENIE), zaś pozostałe 
zostaną  uhonorowane upominkami. Każde KGW otrzyma dyplom i medal okolicznościowy 
za udział w turnieju.  

VII.II. Dopuszcza się możliwość, że Komisja konkursowa wyłoni najlepsze Koło Gospodyń 
Wiejskich - laureata nagrody GRAND PRIX 2021. 

VII.III. Zwycięskie Koło Gospodyń Wiejskich otrzyma nagrodę „Wywiad radiowy dla KGW”.  

 

 

 

 

 



[Wpisz tekst] 
 

3 
 

 

 

VIII. Informacje dodatkowe:  

VIII.I. Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, który 
dostępny jest na stronie organizatora oraz stronach internetowych gmin powiatu 
wołomińskiego oraz Powiatu Wołomińskiego. 

VIII.II. Ocena komisji konkursowej jest ostateczna (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 

VIII.III. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca organizacji. 

VIII.IV. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zachowania zasad fair-play. 

VIII.V. Informację o wynikach turnieju będą opublikowane w lokalnej prasie oraz na stronach 
internetowych organizatora, ewentualnie na stronach gmin powiatu wołomińskiego. 

VIII.VI. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany obowiązują  
z chwilą opublikowania zmienionej wersji na stronie internetowej. Ponadto o zmianach 
poinformujemy drogą telefoniczną lub za pośrednictwem e-maila. 

VIII.VII. Każde KGW zobowiązane jest do wypełnienia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 


