
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

REGULAMIN KONKURSU 
Strój Inspirowany Tradycją

w ramach
Regionalnego Przeglądu Kół Gospodyń Wiejskich

§1. ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem Konkursu jest Gmina Sonń sk

06-430 Sonń sk, ul. Ciechanowska 20

tel. (+48 023) 6713085, fax (+48 023) 6713822

e-mail: sekretariat@sonsk.pl, http: www.sonsk.pl

NIP: 566-188-72-38, Regon: 130378433

§2. FUNDATOR NAGRÓD 

Fundatorem nagroń d jest Gmina Sonń sk. 

§3. ODBIORCY 

Konkurs  jest  adresowany  do  młodych  mieszkanń coń w  powiatu  ciechanowskiego.  Prace  konkursowe 

zgłaszane  są  indywidualnie  lub  druzżynowo  w  grupach  3-osobowych.  Kazżdy  uczestnik  dostarcza 

własną kartę zgłoszeniową. Sugerowany wiek Uczestnikoń w 10 – 16 lat.

§4. TERMIN KONKURSU

Konkurs odbędzie się podczas Regionalnego Przeglądu Koń ł  Gospodynń  Wiejskich 23 lipca 2022 r.  w 

Gołotczyzńnie, gm. Sonń sk. 



§5. CEL KONKURSU 

Celem ogoń lnym konkursu jest promowanie wartosńci rodzimej kultury ludowej regionu. 

Celami szczegółowymi są: 

1. Zainteresowanie bogactwem kultury i sztuki własnego regionu

2. Rozwijanie wrazż liwosńci i wyobrazńni poprzez kreatywną interpretację tematu

3. Zainteresowanie regionalnym folklorem i dziedzictwem kulturowym

4. Rozwijanie sprawnosńci manualnej i kreatywnosńci dzieci i młodziezży                                          

5. Wymiana dosńwiadczenń  pokoleniowych

6. Poznawanie nowych technik twoń rczych i rozwiązanń  konstrukcyjnych oraz sposobu ich zastosowania 

§6. PRZEDMIOT I KRYTERIA KONKURSU 

Przedmiotem  konkursu  jest  wykonanie  i  przedstawienie  pracy  konkursowej –  stroju 

inspirowanego regionalnym strojem ludowym, folklorem lub historią; wykonanego własnoręcznie – 

indywidualnie bądzń  w druzżynach. Materiały, jakie mogą bycń  wykorzystane: tkaniny i dzianiny, papier,  

folia itp.

Uczestnicy konkursu są zobowiązani do dostarczenia wczesńniej przygotowanych strojoń w na miejsce 

oficjalnego  rozstrzygnięcia  konkursu  z  uwzględnieniem  pokazu  prac  konkursowych  na 

scenie/wybiegu.  Jeden  zespoń ł  mozże  zgłosicń  do  konkursu  jedną  pracę  i  zobligowany  jest  do 

zaprezentowania  pracy  podczas  pokazu.  W  konkursie  zostaną  nagrodzeni  ci  Uczestnicy,  ktoń rzy  w 

największym stopniu przyczynią się do realizacji celoń w Konkursu. 

Premiowane będą następujące elementy: 

 realizacja celoń w konkursu (0-6 pkt.)

 estetyka (0-3 pkt.)

 prezentacja (0-3 pkt.)

§7. NAGRODY

Organizator przewidział nagrody rzeczowe. Pula na nagrody wynosi 600 zł. 

1. Nagroda głoń wna o wartosńci 400 zł

2. Dwa wyroń zżnienia o wartosńci 100 zł

W  razie  pozyskania  dodatkowych  sńrodkoń w  i  sponsoroń w  mogą  bycń  przyznane  dodatkowe 

nagrody dla laureatoń w konkursu bądzń  wyroń zżnionych. Sponsor nagrody mozże sprecyzowacń cel i sposoń b 

wykorzystania sńrodkoń w.



§8. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW

Prace konkursowe oceniacń  będzie Komisja Konkursowa. W skład Komisji oceniającej wejdzie – Woń jt 

Gminy  Sonń sk  wraz  z  powołanymi  przez  siebie  4  osobami  reprezentującymi  Organizatoroń w  i  

zaproszonych gosńci. Członkowie Komisji wybierają sposńroń d siebie Przewodniczącego. Komisja zostanie 

powołana  w  dniu  konkursu  i  będzie  pracowacń  w  godzinach  17:00  –  17:40.  Prace  oceniane  są  w 

zakresie kryterioń w konkursowych i punktowej skali oceny podanej w §6. Komisja mozże uszczegoń łowicń  

kryteria oceny. Uzyskane oceny pozostają do wyłącznej wiadomosńci  Komisji.  Ogłoszenie wynikoń w i  

rozdanie  nagroń d  nastąpi  o  godzinie  17:40.  Komisja  konkursowa  uzasadnia  decyzję  o  przyznaniu 

nagrody  bądzń  wyroń zżnienia  wyłącznie  w  komunikacie  konń cowym.  Od  postanowienia  komisji 

konkursowej  -  wyrazżonemu  w  komunikacie  konń cowym,  nie  przysługuje  odwołanie.  Prawo 

interpretacji regulaminu konkursu, bądzń  rozstrzygania kwestii nieujętych w regulaminie, przysługuje 

przewodniczącemu komisji konkursowej.

Zostanie sporządzony protokoń ł z wyboru zwycięzcoń w Konkursu.

§9. INFORMACJE DOTYCZĄCE STOISK

1. Organizator Konkursu zapewnia:

a) Scenę/wybieg niezbędny do pokazu prac konkursowych 

b) Osńwietlenie i niezbędną technikę

2. Uczestnicy Konkursu zapewniają:

a) Osobę – modela prezentującego pracę konkursową

§10. ZGŁOSZENIA

Aby zgłosicń  się do udziału w Konkursie  Strój Inspirowany Tradycją podczas Regionalnego Przeglądu 

Koń ł Gospodynń  Wiejskich nalezży dostarczycń  formularz zgłoszeniowy (stanowiący zał. 1 do niniejszego 

Regulaminu) do Gminnego Osńrodka Kultury w Gołotczyzńnie,  ul.  Ciechanowska 4,  06-430 Sonń sk lub 

mailowo na adres sekretariat@gokgolotczyzna.pl w terminie do 20 lipca 2022 r.

§11. INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1. Regionalny Przegląd Koń ł Gospodynń  Wiejskich odbywacń  się będzie 23 lipca (sobota) w Gołotczyzńnie, 

ulica Ciechanowska 4.

2.  Wydarzenie trwa w godzinach 16.00 –  24.00.

3. Pokaz prac konkursowych odbędzie się o godz. 17:00.

6.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  opublikowania  imion,  nazwisk,  zdjęcń  i  informacji  o 

zwycięzcach i uczestnikach konkursu w internecie, regionalnej prasie, radio i telewizji.

7. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrazżają zgodę na warunki zawarte w regulaminie.

8. Niniejszy regulamin jest jedynym okresńlającym zasady konkursu.

9.  Regulamin konkursu  udostępniony  jest  do  wglądu  w siedzibie  organizatora,  a  takzże  na  stronie 

internetowej: www.sonsk.pl

mailto:sekretariat@gokgolotczyzna.pl


§12. Załączniki

Załącznik 1 – formularz zgłoszeniowy. 

Załącznik 1 
do Regulaminu Konkursu 
Strój Inspirowany Tradycją 
w ramach Regionalnego Przeglądu
Kół Gospodyń Wiejskich

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w konkursie Strój Inspirowany Tradycją

NAZWA DRUŻYNY:

…………………………………………………………………………………………………………………

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ, ADRES, WIEK:

…………………………………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………………

NAZWA I KRÓTKI OPIS PRACY ZGŁOSZONEJ DO KONKURSU 

(wykorzystane materiały i techniki, inspiracje):

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW (jeśli dotyczy)

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko, wiek )

……………………………………………………………………………………………….

w konkursie Strój Inspirowany Tradycją podczas Regionalnego Przeglądu Kół Gospodyń Wiejskich, akceptuję Regulamin Konkursu 

i  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego  dziecka  przez  Organizatorów  dla  celów  organizacyjnych  i 

promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych./Dz.U. z 2018 poz. 1000 z póź. zm./

…………………………………………………………………………………… 
Data oraz czytelny podpis rodzica / opiekuna


