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REGULAMIN XVII TURNIEJU KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH 

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2022 r. 

 

Organizatorem XVII Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego jest Pomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu przy współpracy z Wojewódzkim Związkiem Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych w Gdańsku, Gminą Żukowo oraz Ośrodkiem Kultury i Sportu  
w Żukowie. 

I. Cele turnieju: 
 

- integracja środowiska wiejskiego w województwie pomorskim, 
- zachowanie i popularyzowanie dziedzictwa kulturowego, w tym kulinarnego, 
- 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 lub KRKGW). 
b. W turnieju uczestniczą wyłącznie członkinie Koła Gospodyń Wiejskich wyłonionego  

w eliminacjach powiatowych i/lub regionalnych, które odbyły się w 2020 r. lub 2019 r. na 
podstawie regulaminu XVII Turnieju KGW woj. pomorskiego.  

c. W przypadku, gdy w danym powiecie nie odbyłyby się eliminacje do XVII Turnieju KGW woj. 
pomorskiego  z powodu sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19, istnieje możliwość 
zgłoszenia KGW, które w eliminacjach powiatowych w 2019 roku lub 2018 roku zdobyło 
I miejsce  w jednej z konkurencji regulaminowych. Starostwo Powiatowe lub  Wojewódzka 
Rada KGW wskazuje jedno KGW z powiatu. 

d. Ponadto, jeżeli w danym powiecie nie były organizowane eliminacje powiatowe do 
wojewódzkiego  turnieju, to zgłoszone może zostać KGW wykazujące się wysoką 
aktywnością oraz będące laureatem konkursów wskazane przez Starostwo Powiatowe lub 
Wojewódzką Radę KGW. 

e. Zgłoszenia przyjmuje Organizator. 
f. KGW zgłasza swoje uczestnictwo do turnieju wojewódzkiego KGW, poprzez  przesłanie karty 

zgłoszenia wraz z informacją o numerze KRS i/lub wpisie do rejestru ARiMR, numerze NIP, 
numerze konta bankowego, imienia i nazwiska przewodniczącej oraz danymi do kontaktu 
zgodnie z wytycznymi w karcie zgłoszenia, na adres e-mail: a.pestka@podr.pl lub 
e.szyc@podr.pl  i/lub adres korespondencyjny: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

mailto:a.pestka@podr.pl
mailto:e.szyc@podr.pl
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 w Lubaniu, ul. T. Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn z dopiskiem „Turniej KGW” do 
dnia 28.09.2022 r.  

 
g. W przypadku, gdy przesłana karta zgłoszenia nie będzie zawierała wszystkich niezbędnych 

informacji, Organizator Turnieju może się zwrócić się w formie elektronicznej do KGW  
z prośbą o uzupełnienie brakujących danych. 

h. Każde Koło Gospodyń Wiejskich reprezentuje drużyna w liczbie od 6 do 10 osób. W skład 
drużyny nie wlicza się osób akompaniujących.  

i. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju związaną z COVID-19 oraz obowiązujące 
restrykcje każde Koło Gospodyń Wiejskich wraz z osobami akompaniującymi  
i towarzyszącymi (kibicującymi) może liczyć maksymalnie 20 osób. 

j. Zwycięzca GRAND PRIX z 2019 r. nie uczestniczy w Turnieju.  
k. Nagrodzone Koło w 2019 r. może gościnnie zaprezentować dowolny program artystyczny 

(czas do 10 min.). 
l. Przewodnicząca lub przedstawicielka KGW nagrodzonego GRAND PRIX w 2019 r. wchodzi  

w skład komisji oceniającej Turniej w 2022 r. 
m. Niniejszy regulamin obowiązuje organizatora  eliminacji powiatowych.  

 
III. Terminarz i organizacja 

 
XVII Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego odbędzie się 
15 października 2022 r. o godz. 10:00 w hali sportowo – widowiskowej, przy Szkole 
Podstawowej nr 2 ul. Armii Krajowej 2E w Żukowie. 
 

IV. Konkurencje oraz kryteria oceny: 
 

1) Produkt tradycyjny – „produkty mięsne”. Koła przygotują do oceny produkt mięsny 
wpisany na listę produktów tradycyjnych województwa pomorskiego. Spośród trzech niżej 
wymienionych należy wybrać jeden: szynka w cieście lub szynka wieprzowa gotowana lub 
szynka z kołnierzykiem. Ocenie podlegać będzie: smak, estetyka oraz sposób wykonania 
i podania. 
 

2) Tablica – „historia naszej kapliczki/przydrożnego krzyża”. Koła Gospodyń Wiejskich 
przygotują do oceny tablicę o wymiarach 1000x700 mm (ekspozycja pionowa lub pozioma). 
Tablica oceniana będzie przy stoiskach bez komentarza. Ocenie będzie podlegać estetyka  
i sposób przygotowania tablicy, wykorzystanie materiałów źródłowych.  

 
3) Moda – „z morskiej toni”. Modelka zaprezentuje się na scenie przez ok. 1 minutę do 

podkładu muzycznego (własnego lub organizatora). Po zakończeniu prezentacji 
indywidualnej nastąpi wspólna prezentacja modelek do muzyki przygotowanej przez 
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organizatora. Ocenie podlegać będzie sposób 
wykonania stroju, jego estetyka i atrakcyjność wizualna. Pod uwagę wzięte będzie również 
nawiązanie do tradycji i kultury regionu,  
 
kreatywność przygotowania oraz rodzaj materiałów z jakich został wykonany strój, a także 
sposób zaprezentowania kreacji przez modelkę.  
 

4) Scenka kabaretowa – „czy kuma słyszała, że…”. Każde Koło Gospodyń Wiejskich przedstawi 
scenkę na zadany temat. W wykonaniu uczestniczy od 6 do 10 osób z danego KGW. Czas 
wykonania – maksymalnie 3 minuty. Ocenie podlegać będzie kreatywność, oryginalność 
oraz czy przekaz oddaje tytuł scenki.  
  

5) Piosenka z inscenizacją – „śpiewać każdy może”. Każde Koło Gospodyń Wiejskich zaśpiewa 
jedną piosenkę do własnego podkładu muzycznego. W wykonaniu uczestniczy 6 do 10 osób 
z danego KGW. Czas wykonania – maksymalnie 2 minuty. Ocenie podlegać będzie aranżacja 
muzyczno-wokalna oraz inscenizacja utworu na scenie.  

 

 Zgłoszone do turnieju KGW są zobowiązane do udziału w Turnieju w każdej z ww.  
konkurencji. 

 
 

V. Komisja konkursowa 
 

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

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

 Ocena komisji jest ostateczna i nie podlega negocjacjom. Po ogłoszeniu wyników nie ma 
możliwości odwołania. 

 
VI. Nagrody 

 

 W każdej z pięciu konkurencji (kategorii konkursowych) przewiduje się nagrodę finansową 
dla najlepszego KGW w wysokości: 3 000,00 zł brutto. 

 Laureat GRAND PRIX otrzyma nagrodę finansową w wysokości 6 000 ,00 zł brutto. 

 Przewiduje się przyznanie pucharów w każdej z pięciu kategorii konkursowych dla 
najlepszego KGW oraz laureata GRAND PRIX.   

 Nagrody finansowe i puchary sfinansowane zostaną ze środków KSOW  
w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014–2020. 

 Wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich uczestniczące w turnieju otrzymają upominki rzeczowe i 
dyplomy od organizatorów i sponsorów. 
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 Wypłata nagród nastąpi przelewem na konto 
bankowe wskazane w karcie zgłoszenia KGW do Turnieju. 
 
 
 
 
 
 

 Przekazanie nagród finansowych dla laureatów Konkursu nastąpi w terminie do 
31 października 2022 r. 

 Laureatom Konkursu nie przysługuje możliwość przeniesienia prawa do nagrody na osoby 
trzecie. 

 
VII. Informacje dodatkowe:  
 

 Uczestnictwo w Turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, który 
dostępny będzie m.in. na stronie internetowej Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Lubaniu i co najmniej 2 partnerów. 

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

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

 Wszystkie uczestniczki zobowiązane są do zachowania zasady fair-play. 

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

 Informacje o wynikach turnieju będą ogłoszone przez Przewodniczącego Jury  
w dniu imprezy po zakończonych konkurencjach oraz opublikowane na stronie internetowej 
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu i co najmniej 2 partnerów. 

 Udział w Turnieju jest jednoznaczny z nieodpłatnym, nieograniczonym czasowo oraz 
terytorialnie udzieleniem prawa do wykorzystania, rozpowszechniania i przetwarzania przez 
organizatora i partnerów wizerunku uczestników oraz gości turnieju za pośrednictwem 
dokumentacji fotograficznej wykonanej podczas finału turnieju (konkursu) w publikacjach 
promocyjnych w tym w Pomorskich Wieściach Rolniczych oraz na  stronie internetowej 
organizatora i partnerów. 

 Dostarczenie karty zgłoszenia  do Turnieju wiąże się z jednoczesnym wyrażeniem  zgody na 
przetwarzanie danych osobowych oraz danych związanych z działalnością KGW . Podanie 
danych jest dobrowolne lecz niezbędne dla celów konkursowych. Celem przetwarzania 
danych osobowych jest realizacja operacji, udokumentowanie jej zrealizowania i otrzymanie 
refundacji. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana obowiązuje z chwilą 
opublikowania zmienionej wersji regulaminu na stronie internetowej organizatora  
www.podr.pl 
 
 

http://www.podr.pl/
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 W uzasadnionych przypadkach związanych z wystąpieniem sytuacji o charakterze siły 
wyższej lub sytuacją epidemiczną wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Turnieju .  

 W przypadku odwołania Turnieju  nadesłane zgłoszenia nie będą wykorzystywane przez 
Organizatora oraz nie podlegają zwrotowi. 

 Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu:  Agnieszka Pestka - tel. 607-143-
751, Ewelina Szyc - tel. 797-010-598 

 Regulamin  został zatwierdzony przez Wojewódzką Radę KGW. 
 
 
VIII.  Klauzula informacyjna RODO  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne  rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Lubaniu z siedzibą w Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn, 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@podr.pl, 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, przeprowadzenia, 
udokumentowania i rozliczenia powyższego Turnieju- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.  b, c ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa, 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane/usuwane/brakowane zgodnie z kategorią 
archiwalną obowiązującą w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu z siedzibą  
w Lubaniu, 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  
8) dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, 
9) dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 
 w formie profilowania, 
10) podanie danych osobowych jest niezbędne w celu organizacji, przeprowadzenia, 
udokumentowania i rozliczenia powyższego Turnieju. 
 
Załączniki: 
1. Karta zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu) 


