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§1

Postanowienia ogolne:

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziatania Gmin Dobrzyriskich Region

Potudnie, jI Szkolna 4, 87-610 Dobrzyn n/Wistq, Tel: 54 253 05 38

§2

Cel konkursu:

Celem konkursu Jest prezentacja i promocja dziatalnoki Kot Gospodyn Wiejskich, ktore aktywnie

dziatajq n^ rzecz otaczajqcego ich srodowiska, np. integracja z lokainq spotecznokiq.

§3

Warunkiejn uczestnictwa w konkursie jest zaprezentowanie KGW w trzech kategoriach: kulinaria,
moda, sport.

1. Kota Gospodyn zobligowane sq do zgtoszenia 4 potraw w kategoriach :
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•  P
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•  na

2. KGW

punktowa

stroju.

Regulamin konkursu

nie miQsne,

i^zystawki,

sery,

poje alkoholowe.

aprezentuje przygotowany przez siebie stroj wykonany z materiatow ekologicznych,

ny b^dzie sposob prezentacji, roznorodnosc uzytych materiatow oraz prezentacja stowna

3 KGW wizmie udziat w 5 konkurencjach spartakiady, punktowany b^dzie stroj (3 pkt), sita dopingu

(3 pkt). Konkurencja b^dzie rozgrywana na powietrzu, na podtozu trawiastym.

Konkurencje:

3.1 Rzut kartoflem do koszyka z patqkiem ,w konkurencji bierze udziat 1 zawodnik, ktory ma do

wykorzystania 3 rzuty, moze zdobyc maksymalnie 3 pkt.

3.2 Slalom pitkq futbolowq wokot pachotkow, w sztafecie bierze udziat 3 zawodnikow.

3.3 Waga - przenoszenie zboza w dtoniach, nalezy przeniesc 1 kg ziarna, waga sprawdzana b^dzie na

koniec konkurencji, druzyna, ktora najbardziej zblizy si^ do wagi 1 kg wygrywa.

3.4 Jedzeijie pierogow na czas, 30 sekund i pierogow do oporu, jeden zawodnik.



3. W sktad

zycia i mini

2. Zgtosze

3.5 Przeciaganie liny , konkurencja rozgrywana w systemie pucharowym. Druzyna, ktora wygra

otrzymuje 20 pkt, druga druzyna 15 pkt, druzyny, ktore odpadty w potfinatach 10 pkt, druzyny, ktore

odpadty w cwierc finatach otrzymujq 5 pkt. Druzyna moze sktadac siQ z max 5 osob.

§4

Podmioty uprawnione do wzi^cia udziatu w konkursie

1. W konkursie mogq brae udziat wszystkie Kota Gospodyn Wiejskich dziatajqce na terenie LGD

zgodnie z vvtasciwymi dia tych organizacji przepisami prawa.

2. Za zgod^ Organizatora, w konkursie mogq brae udziat takze inne podmioty prowadz^ee dziatalnosc

0 eharakterze podobnym do Kot Gospodyn Wiejskieh.

zie kazdej grupy (od 5 do 10 osob ) musi wehodzic minimum jedna osoba ponizej 30 roku

mum jedna powyzej 60 roku zyeia.

4. Promujqmy rownosc szans i nie dyskryminujemy, w konkurenejaeh mog^ brae udziat panowie.

§5

Zasady zgtaszania kandydatow

1. Zgtoszeriia Kandydatow nalezy sktadac do 04.05.2018

nia nalezy przesytac na adres Organizatora: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzlatania

Gmin Dobrzynskich Region Potudnie, ul Szkolna 4, 87-610 Dobrzyh n/Wistq, Tel: 54 253 05 38,

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

0 przyj^eiu zgtoszenia deeyduje data Jego wptyni^eia do Organizatora eo potwierdzone jest

e-mailem iiwrotnym.

3. Zgtoszenia Kandydatow w konkursie dokonuje si^ za pomoeq formularza zgtoszeniowego, ktory

jest do pobrania ze strony www.lgddobrzyn.pl lub przesytajqe zgtoszenie w innej formie,

zawierajqee nast^puj^ee informaeje: nazw^ KGW, kontaktowy adres, numertelefonu oraz adres

e-mail, imlQ i nazwisko przewodniez^eej, przepisy prezentowanyeti potraw, tytut prezentowanego

stroju. Osoba reprezentujqea Kandydata sktadajqea Zgtoszenie wyraza tym samym w imieniu

Kandydata zgod? na udziat w Konkursie .

§6

Kryteria oeeny

1. Jury obenia potrawy pod kontem zakorzenienia w tradyeji regionu: tradyeyjna reeeptura,

wykorzystanie lokalnyeh sktadnikow, walory estetyezne, walory smakowe.

da

prz

nie mi^sne - max 10 pkt

:ystawki -max 10 pkt

sery -max 10 pkt

poje alkoholowe - max 10 pkt

•  de

•  na

2. Jury oeenia stroj ekologiezny wg kryteriow: sposobu prezentaeji (modelka), starannosei

wykonanici, roznorodnoki uzytyeti materiatow oraz stownej prezentaeji projektu. Max 40 pkt.



3. Jury ocenia spartakiad^ przyznajqc punkty proporcjonalne do ilosci biorqcych udziat druzyn,

sumujqc w'szystkie konkurencje. Na przyktad przy zatozeniu 10 druzyn: pierwsze miejsce - 10

punktow, dziesiqte miejsce - 1 punkt. W konkurencjach sportowych Jeden zawodnik moze wzi^c

udziat max w 3 konkurencjacti.

§7

Sktad Jury

Sktad Jury postanie przedstawiony 6 czerwca 2018 r. na Festiwalu

§8

Nagrody dia laureatdw

Organizatc r ufunduje 3 nagrody za miejsca pierwsze, drugie i trzecie. Wszystkie KGW ktore dopetniq

formainosci i wezmq udziat w konkursie otrzymajq upominek.

§9

Postanowienia kohcowe

1. Deklarujqc wzi^cie udziatu w konkursie, w sposob przewidziany w niniejszym regulaminie,

uczestnik iwyraza zgod^ na postanowienia niniejszego regulaminu, w tym na przetwarzanie swoich
danych osiDbowych 1 upowszectinianie wizerunku w celacti marketingowych przez Organizatora
i zobowi^z'uje si^ do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2. Organi2ator zastrzega sobie prawo do odwotania Konkursu i korekty Regulaminu.


