
 
 

REGULAMIN II MINI TURNIEJU KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH 

OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA W 2018 r. 

1. Czas i miejsce realizacji 

Organizatorem turnieju jest Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” , 86-100 
Świecie ul. Chmielniki 2 b  

II Mini Turniej Kół Gospodyń Wiejskich powiatu świeckiego odbędzie się 23 listopada 2019 r. , 
świetlica wiejska w Dolnej Grupie – gmina Dragacz.  

KGW biorące udział w konkurencjach konkursowych ( kulinarna , wystrój stoiska) przygotowane 
powinny być o godzinie 10:00 na swoich stoiskach do oceny przez jury.  

2. Cel turnieju  

Celem turnieju jest: 

 integracja środowiska wiejskiego na terenie obszaru Lokalnej Grupy Działania  

 popularyzowanie lokalnej twórczości,  

 pobudzenie aktywności twórczej w zakresie przygotowania potraw i występu artystycznego, 

 zwiększenie rozpoznawalności KGW na terenie powiatu świeckiego, 

 inspirowanie do pracy zespołowej. 

3. Warunki uczestnictwa: 

 uczestniczkami turnieju są członkinie Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie 
powiatu świeckiego; 

 uczestnictwo KGW w turnieju należy zgłosić poprzez złożenie dostępnego na stronie 
internetowej www.lgdswiecie.pl lub w biurze LGD – Świecie, ul. Chmielniki 2b  Formularza 
Zgłoszeniowego do dnia 15 listopada 2019 r. do godziny 12:00 osobiście lub poprzez e-mail 
lgdswiecie@op.pl; 

 pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na 
przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów konkursu (w tym rozpowszechnienia 
informacji w mediach); 

 w turnieju wyklucza się udział nagrodzonego koła z roku poprzedniego; 

 koło nagrodzone w roku poprzednim może gościnnie zaprezentować dowolny program 
artystyczny; 

 przedstawicielka KGW nagrodzonego w roku poprzednim może wejść w skład komisji 
oceniającej w tym roku.  

4. Konkurencje : 

A. Kulinarna – Zupa „Kociewska Uśpionka”  

Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich przygotują do oceny jury zupę. Ocenie podlegać będą 
tradycyjne składniki, smak i wygląd potrawy. 

http://www.lgdswiecie.pl/
mailto:lgdswiecie@op.pl


B. Artystyczna. Forma dowolna.  

Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich przygotują do oceny jury artystyczną prezentację , forma 
prezentacji pozostaje dowolna : występ artystyczny, prezentacja słowna, fotograficzna itp. max 
do  5 minut.  Ocenie podlegać będzie forma prezentacji, estetyka, wykonanie, zaangażowanie.  

C. Wystrój stoiska 

Ocenie podlegać będzie stoisko, którym dysponowało będzie KGW podczas II mini Turnieju 
KGW. 

W konkurencjach uczestniczą wyłącznie członkinie Kół Gospodyń Wiejskich obszaru Lokalnej Grupy 
Działania . 

4. Ocena/ punktacja:  

Prezentacje poszczególnych konkurencji oceniać będzie jury w składzie 3 osobowym wybranym przez 
organizatora. Punkty przyznawane będą przez jury dla każdej kategorii indywidualnie (kulinarna, występ 
artystyczny, wystrój stoiska). 

 Zwycięzcą II Mini Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich zostanie koło, dla którego suma punktów z trzech 
ocenianych kategorii będzie najwyższa.  

Zwycięzca turnieju otrzyma główną nagrodę rzeczową.  

Pozostałe KGW otrzymają nagrody rzeczowe za udział w Turnieju.  

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się w świetlicu w Dolnej Grupie w dniu 23 
listopada 2019 r. podczas II Mini Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich. 

 

5. Informacje dodatkowe 

 Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

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

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

 Wszystkie uczesticzki zobowiązane są do zachowania zasady fair – play.  

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu u organizatora 

Biuro LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” w Świeciu , ul. Chmielniki 2  b, p. Katarzyna Lipowiec, p. Marta 
Litkowska, tel. 52 33 01 832, e-mail: lgdswiecie@op.pl, www.lgdswiecie.pl 
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