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REGULAMIN
XIII TURNIEJU KÓŁ GOSPODyŃ
POWIATU

Organizatorami

WIEJSKICH

SŁUPSKIEGO W 2018

r.

Turnieju są: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Gmina Słupsk oraz

Starostwo Powiatowe.
1. Cel turnieju
Celem turnieju jest:
- integracja środowiska wiejskiego w powiecie słupskim i województwie
- popularyzowanie dziedzictwa kulturowego regionu,
- pobudzenie aktywności wśród mieszkańców,
- kultywowanie tradycji.

pomorskim

2. Kryteria regulaminowe:
a.

Uczestniczkami Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Województwa
Powiatu Słupskiego są
członkinie Kół Gospodyń Wiejskich zgłoszone przez Gminy Po uzgodnieniu z organizatorami
Gmina może wytypować dwa koła. Organizatorzy wykluczają udział w Turnieju Kół Gospodyń
Wiejskich Powiatu Słupsk nagrodzonego koła GRAND PRIX w roku poprzednim. Koło to może
gościnnie zaprezentować

dowolny program artystyczny do 10 min.

3. Konkurencje:
a. Dekoracja wielkanocna - Pisanki. Koła Gospodyń Wiejskich przygotują do oceny talerzyk
nakryty serwetka z sześcioma pisankami wykonanymi dowolna technik (kurze lub kacze lub
gęsie) oraz ciasto - mazurek. Ocenie podlegać będzie artyzm wykonania.
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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. pół minuty do
własnego podkładu muzycznego. 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.

W konkurencjach uczestniczą wyłącznie członkinie i członkowie Kół Gospodyń Wiejskich.
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4. Ocena i punktacja
a.

b.

Prezentację

poszczególnych

konkurencji

oceniać

będzie jury

w składzie maksymalnie

do

6 osób podanym przez organizatorów. W skład jury wejdą przedstawiciele następujących
instytucji:
Pomorska Izba Rolnicza, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa,
Muzeum Pomorza Środkowego, Głos Pomorza, Starostwo Powiatowe, Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Słupsku. Zasady oceny poszczególnych konkurencji określa "Karta
oceny" stanowiąca załącznik do Regulaminu.
O wyborze najlepszego koła -decydować będzie Jury, które wyłoni Koła Gospodyń Wiejskich
w każdej z pięciu kategorii konkursowych oraz laureata GRAND PRIX.

s. Czas i miejsce

realizacji

XIII Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Słupskiego odbędzie się dnia 24
godzinie 13.00 w Sali widowiskowo - sportowej w Jezierzycach - gm. Słupsk.
6. Nagrody
Przewiduje się przyznanie nagród i pucharów od organizatorów

i sponsorów.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

Szczegółowych informacji udziela: Alicja Staciwa tel. 797 O1O 682
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