
REGULAMIN XV TURNIEJU KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH  

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2018 r.  
 

I. Organizator: 
 

Organizatorami XV Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego są: Pomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Gdańsku i Gmina Żukowo. 

 
I. Cele turnieju: 

 

- integracja środowiska wiejskiego w województwie pomorskim 
- zachowanie i popularyzowanie dziedzictwa  kulturowego 
- inspirowanie do pracy zespołowej 
- pobudzenie aktywności wśród  mieszkańców 
- kultywowanie tradycji. 
 

II. Warunki uczestnictwa:  
 

a. W turnieju mogą brać udział wyłącznie Koła Gospodyń Wiejskich posiadające osobowość 
prawną (KRS). 

b. W turnieju uczestniczą wyłącznie członkinie Koła Gospodyń Wiejskich wyłonione  
w eliminacjach powiatowych i/lub regionalnych zgłoszone przez starostwa powiatowe lub 
Biura Powiatowe PODR w Lubaniu. Zgłaszający laureata do turnieju wojewódzkiego dołącza 
kartę zgłoszenia wraz z informacją o numerze KRS, nazwisko przewodniczącej i dane do 
kontaktu. 

c. Każde Koło Gospodyń Wiejskich reprezentuje drużyna w liczbie od 6 do 12 osób. W skład 
drużyny nie wlicza się osób akompaniujących.  

d. W turnieju wyklucza się udział nagrodzonego koła GRAND PRIX z roku poprzedniego. 
e. Koło nagrodzone GRAND PRIX w 2017 r. może gościnnie zaprezentować dowolny program 

artystyczny nie przekraczający 10 min. 
f. Przewodnicząca lub przedstawicielka KGW nagrodzonego GRAND PRIX w 2017 r. wchodzi  

w skład komisji oceniającej w 2018 r. 
g. Niniejszy regulamin obowiązuje organizatora  eliminacji powiatowych.  

 
III. Terminarz i organizacja 

 

XV Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego odbędzie się  7 kwietnia 
2018 r. o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej nr 2, w sali Widowiskowo - Sportowej przy ul. 
Armii Krajowej 2E w Żukowie. 

 
IV. Konkurencje 

 

a. Dekoracja wielkanocna - Pisanki. Koła Gospodyń Wiejskich przygotują do oceny talerzyk 
nakryty serwetką z sześcioma  pisankami wykonanymi dowolną techniką (kurze lub kacze lub 
gęsie) oraz ciasto - mazurek. Ocenie podlegać będzie artyzm wykonania.  

 

b. Edukacja - Nasi bracia mniejsi. Koła Gospodyń Wiejskich przygotują do oceny tablicę   
o wymiarach: 1000x700 mm (ekspozycja pionowa lub pozioma). Plansza oceniana będzie 
przy stoiskach bez komentarza. 

 

c. Moda - Deszczowa kreacja. Modelka zaprezentuje się na scenie przez ok. 1 minutę do 
własnego podkładu muzycznego (lub przygotowanego przez organizatora). Po zakończeniu 
prezentacji indywidualnej nastąpi wspólna prezentacja modelek do muzyki przygotowanej 
przez organizatora.  

 

d. Wokal - piosenka kabaretowa z inscenizacją Warto było  i/ lub  Mega babki to my. Każde 
Koło Gospodyń Wiejskich zaśpiewa jedną piosenkę  do własnego podkładu muzycznego. W 



wykonaniu uczestniczy od 6-12 osób z danego KGW. Czas wykonania – maksymalnie  
2 minuty.   
 

e. Taniec - dowolny. W wykonaniu uczestniczy od 6-12 osób z danego KGW. Czas wykonania – 
maksymalnie 1 minuta.  Ocenie podlega układ taneczny i wyraz artystyczny tańca.  

 
V. Komisja konkursowa 

 

o Prezentację poszczególnych konkurencji oceniać będzie jury w składzie maksymalnie  
5-osobowym podanym przez organizatorów.   

o Jury wyłoni najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich w każdej z pięciu kategorii konkursowych 
oraz laureata GRAND PRIX.  

 
VI. Nagrody 

 

o Wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich uczestniczące w turnieju otrzymają upominki rzeczowe 
i dyplomy od organizatorów i sponsorów. 

o Przewiduje się przyznanie nagród w każdej z pięciu kategorii konkursowych oraz laureata 
GRAND PRIX.  

 
VII. Informacje dodatkowe  

 

 Dopuszcza się udział osób spoza KGW wyłącznie dla akompaniującego zespołu 
muzycznego.   

 Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, który 
dostępny jest na stronach internetowych organizatorów. 

 Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 

 Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu do miejsca organizacji i z powrotem. 

 Wszystkie uczestniczki zobowiązane są do zachowania zasady fair-play. 

 Informacje o wynikach Turnieju będą opublikowane w Pomorskich Wieściach Rolniczych 
oraz na stronach internetowych organizatorów. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana obowiązuje  
z chwilą opublikowania zmienionej wersji regulaminu na stronie internetowej 
www.podr.pl.  

 Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i 
zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).  

 
Regulamin zatwierdzony został przez Wojewódzką Radę Kół Gospodyń Wiejskich  


