Regulamin konkursu
V Mistrzostwa Kół Gospodyń Wiejskich obszaru LGD
27.04.2017 w Chlebowie
§1
Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region
Południe, ul Szkolna 4 , 87-610 Dobrzyń n/W, Tel: 54 253 05 38
§2
Cel konkursu:
Celem konkursu jest promocja działalności Kół Gospodyń Wiejskich i prezentacja Kół Gospodyń, które
aktywnie działają na rzecz otaczającego ich środowiska, np. integracji z lokalną społecznością.
§3
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaprezentowanie KGW w dwóch kategoriach: kulinarnej i
tanecznej.
1. Koła Gospodyń zobligowane są do zgłoszenia 4 potraw w kategoriach :
•
•
•
•

danie mięsne,
przystawki,
desery,
napoje alkoholowe.

2. KGW zaprezentuje przygotowany przez siebie taniec nowoczesny (max 3 minuty, minimalnie 4
osoby). Podkład muzyczny należy dostarczyć organizatorowi w dniu imprezy na nośniku
elektronicznym.
Lub
KGW zaprezentuje przygotowany przez siebie utwór wokalny (max 3 minuty, minimalnie 4 osoby).
Podkład muzyczny należy dostarczyć organizatorowi w dniu imprezy na nośniku elektronicznym.
§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.
§5
1

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.
§6
Zasady zgłaszania kandydatów
1.Zgłoszenia Kandydatów należy składać w okresie: 27.03.2017 -14.04.2017r.
2. Zgłoszenia należy przesyłać na adres Organizatora: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin
Dobrzyńskich Region Południe, ul Szkolna 4 , 87-610 Dobrzyń n/W, Tel: 54 253 05 38, z dopiskiem
konkurs "KGW na start" lub na adres mailowy: lgddobrzyn@interia.pl. O przyjęciu zgłoszenia
decyduje data jego wpłynięcia do Organizatora.
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, tytuł prezentowanego układu
tanecznego lub utworu wokalnego. Osoba reprezentująca Kandydata składająca Zgłoszenie wyraża
tym samym w imieniu Kandydata zgodę na udział w Konkursie .
§7
Kryteria oceny
Jury ocenia potrawy pod kontem zakorzenienia w tradycji regionu: tradycyjna receptura,
wykorzystanie lokalnych składników, walory estetyczne, walory smakowe.
•
•
•
•

danie mięsne – max 5 pkt
przystawki -max 5 pkt
desery -max 5 pkt
napoje alkoholowe - max 5 pkt

Jury ocenia występ taneczny pod kontem choreografii, strojów, perfekcji wykonania. Max 18 pkt.
Jury ocenia występ wokalny pod kontem choreografii, strojów, perfekcji wykonania. Max 12 pkt.

§8
Skład Jury
Skład Jury zostanie przedstawiony 27 kwietnia 2017 r. na Festiwalu
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§9
Postanowienia końcowe
1. Deklarując wzięcie udziału w konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym regulaminie,
uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu, w tym na przetwarzanie swoich
danych osobowych w celach marketingowych przez Organizatora i zobowiązuje się do
przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.
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Formularz Zgłoszeniowy
V Mistrzostwa Kół Gospodyń wiejskich Obszaru LGD

Nazwa KGW
Kontaktowy adres
Numer telefonu
Adres e-mail
Imię i nazwisko przewodniczącej
Osoba do kontaktu (jeżeli inna niż
przewodnicząca)
Potrawy zgłoszone w kategorii :
• danie mięsne
• przystawki • desery
• napoje alkoholowe
Tytuł prezentowanego układu tanecznego
Podpis uprawnionej osoby
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Formularz zgłoszeniowy potrawy
Festiwal Smaków

Nazwa potrawy……………………………………………….
Składniki : ……………………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
…………………………………………..
…………………………………………..
………………………………………….
………………………………………….
…………………………………………..
Wykonanie
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dane osoby zgłaszającej potrawę
Nazwa KGW………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko osoby przygotowującej potrawę ………………………………………………………………
Adres ……………………………………….
………………………………………
nr tel. ………………………………………..
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