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REGULAMIN TURNIEJU KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH  

POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI 

 

I. Organizator 

 

1. Organizatorem Turnieju Kół Gospodyń Południowej Wielkopolski jest Muzeum Okręgowe 

Ziemi Kaliskiej przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

oraz Wielkopolskiej Izby Rolniczej. 

2. Turniej odbywa się pod patronatem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego 

Krzysztofa Grabowskiego. 

3. Turniej odbywa się pod patronatem honorowym Narodowego Instytutu Dziedzictwa. 

4. Regulamin Turnieju dostępny jest na stronach internetowych organizatora pod adresem 

www.muzeumwkaliszu.pl. 

II. Cele turnieju 

- popularyzowanie kultury ludowej Południowej Wielkopolski 

- ochrona i dokumentacja najcenniejszych tradycji regionalnych w dziedzinie kultury ludowej, 

folkloru i twórczości nieprofesjonalnej 

- możliwość spotkania się kontynuatorów kultury ludowej w celu wymiany doświadczeń oraz 

dbałość o międzypokoleniowy przekaz lokalnych tradycji 

III. Warunki uczestnictwa 

1. W turnieju mogą brać udział wyłącznie Koła Gospodyń Wiejskich posiadające osobowość 

prawną (KRS) działające na terenie powiatów: jarocińskiego, pleszewskiego, krotoszyńskiego, 

kaliskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego i kępińskiego. 

2. W turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, które 

zgłaszają swój udział pisemnie na formularzu zgłoszenia do dnia 5 września 2018 r. na adres: 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz. 

3. Każde Koło Gospodyń Wiejskich może reprezentować od 6 do 12 osób. 

IV. Terminarz i organizacja 

1. Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Południowej Wielkopolski odbędzie się 15 września 2018 

r. w skansenie w Oddziale Literackim MOZK Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie. 

2. Turniej rozpoczyna się o godzinie 12:00 a kończy o godzinie 16:00. 

V. Konkurencje 



 

1. Kulinarna - Koła Gospodyń Wiejskich przygotują do oceny wykonane wcześniej dwie 

potrawy na podstawie tradycyjnych przepisów regionalnych: (1) potrawa, której głównym 

składnikiem będzie dynia („korbol”) oraz (2) potrawę, której głównym składnikiem będą 

ziemniaki („pyry”). Ocenie podlegać będą smak potrawy, estetyka prezentacji oraz wierność 

tradycji kulinarnej danego regionu. 

2. Literacka – Każde Koło Gospodyń Wiejskich napisze wcześniej krótki, rymowany wierszyk 

o swojej miejscowości, składający się minimum z 6, maksimum z 10 zwrotek. Przedstawicielka 

każdego z Kół przeczyta lub powie wiersz podczas Turnieju. Ocenie podlegać będzie 

oryginalność tekstu, sposób charakterystyki swojej miejscowości oraz sposób prezentacji. 

3. Rękodzielnicza – Przedstawicielka każdego KGW wykona na miejscu wycinaną firankę 

(„zazdrostkę”) z białego pergaminu o wymiarach 100 cm (długość) x 20 cm (szerokość). Ocenie 

podlegać będzie estetyka wykonania oraz wykorzystanie wzornictwa regionalnego. 

4. Sprawnościowa – Przedstawicielki każdego KGW obiorą w jak najkrótszym czasie 2 kg 

ziemniaków i 1 kg marchwi oraz poszatkują 5 główek kapusty. Każde zadanie wykona jedna 

osoba. Ocenie podlegać będzie łączny czas wykonania zadania i jego dokładność. 

VI. Jury 

1. Prezentację poszczególnych konkurencji oceniać będzie jury w 5-osobowym składzie 

powołanym przez organizatora i podanym do publicznej wiadomości do dnia 5 września  

2018 r. 

2. Jury wyłoni najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich w każdej z czterech kategorii 

konkursowych, laureata nagrody I, II i III dla najlepszych KGW na podstawie punktacji we 

wszystkich konkurencjach. 

3. Ocena jury poszczególnych konkurencji jest jawna. 

4. Każdy z członków jury może przyznać KGW za każdą konkurencję od 1 do 5 punktów. 

VII. Nagrody 

1. Wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich uczestniczące w turnieju otrzymają upominki 

rzeczowe i dyplomy. 

2. Przewiduje się przyznanie następujących nagród: 

- nagroda dla najlepszego KGW w każdej z czterech kategorii konkursowych (cztery nagrody 

rzeczowe o wartości 700 zł każda) 

- nagroda rzeczowa za I miejsce w Turnieju o wartości 3000,00 zł 

- nagroda rzeczowa za II miejsce w Turnieju o wartości 2000,00 zł 

- nagroda za III miejsce w Turnieju rzeczowa o wartości 1000,00 zł 
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3. Fundatorami nagród są: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Gmina 

Opatówek, Gmina Stawiszyn, Gmina Mycielin, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Kraina Nocy i dni”, Ceko Sp. z o.o., Pollena Ostrzeszów, Wydawnictwo Martel, Haft S.A. 

Fabryka Firanek i Koronek, JAKO Sp. z o.o., Lazur - Spółdzielczy Związek Grup Producentów 

Rolnych. 

VIII. Informacje dodatkowe 

1. Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

2. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne. 

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

4. Informacje o wynikach Turnieju będą opublikowane na stronie internetowej organizatora. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana obowiązuje z chwilą 

opublikowania zmienionej wersji regulaminu na stronie internetowej organizatora. 


