
 

REGULAMIN KONKURSU  

„Najlepszą kronikę Koła Gospodyń Wiejskich połączoną z jego historią” 
 

1. Organizator, czas trwania konkursu i miejsce: 
1) Organizatorami konkursu są: Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji 

Rolniczych - Wojewódzka Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Bydgoszczy we współpracy  
z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim. 

2) Konkurs ma zasięg dla subregionu bydgoskiego 
3) Termin zgłaszania od 01 grudnia 2010r. i trwa do 31 marca 2011r. 
4) Konkursowa ocena obejmuje okres od powstania KGW i dotyczy dokumentowania 

działalności i historii KGW 
5) Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie 

wynikających z powodów organizacyjnych od nich niezależnych 
 

2. Temat konkursu: „Najlepsza kronika Koła Gospodyń Wiejskich połączona z historią Koła” 
 
3. Cel konkursu: 

- udokumentowanie historii oraz działalności Koła Gospodyń Wiejskich od jego powstania, 
- rozwijanie i doskonalenie kreatywności  
- pobudzanie wyobraźni twórczej członkiń KGW 

 

4. Zasady konkursu: 
- W konkursie uczestniczą Koła Gospodyń Wiejskich subregionu bydgoskiego 
- Do konkursu koło zgłasza bieżącą kronikę, oraz te prowadzone w latach poprzednich. 
- KGW dostarcza kroniki lub ich wersję elektroniczną do biura związku w Inowrocławiu. 
 

5. Kryterium oceny: 
1) pod względem graficznym – estetyka wykonania, dbałość piśmiennicza wpisów, 
2) pod względem historycznym – upamiętnienie działalności KGW, kultywowanie tradycji 

lokalnej i regionalnej,  
3) jakość wykonania i prowadzenia kroniki 
4) udokumentowanie w kronice udziału członkiń KGW w imprezach szczebla lokalnego, 

gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, krajowego. 
Skala punktów  w każdym kryterium (0 – 10) pkt. 
 

5. Jury i nagrody 
- Komisję Jury oceny oraz wyników konkursu na wniosek Zarządu powołują połączone 

Rady Związku i Regionalnej KGW.  
- Jury dokona oceny nadesłanych prac biorąc pod uwagę ich jakość, poprawność 

techniczną oraz oryginalność w terminie do 31 marca 2011r..  
- Prezydium i Zarząd Związku po zapoznaniu się z wynikami oceny Jury przyzna nagrody:  

� pierwsza nagroda - rzeczowa  o wartości ok. 500,00 zł 
� druga nagroda - rzeczowa - o wartości ok. 250,00 zł  
� trzecia nagroda - rzeczowa - o wartości ok. 100,00 zł 

- o wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni listownie oraz informacja 
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Związku. 

- Decyzje podjęte przez Prezydium i Radę są ostateczne i wiążące dla wszystkich 
uczestników konkursu 

 
 

Członek Rady RZRKiOR           Przewodnicząca Rady RZRKiOR 

 

     ......................................              .......................................... 
                            Zofia Kozłowska 



 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

na „Najlepszą kronikę Koła Gospodyń Wiejskich połączoną z jego historią ” 

 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w ................................... deklaruje przystąpienie 

do konkursu. 

 

Przewodnicząca  
Koła Gospodyń Wiejskich 

       
 
 
...................................................   ............................................................ 
           ( miejscowość, data)         (podpis i pieczątka Koła) 

 
 


