
REGULAMIN POWIATOWEGO TURNIEJU KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

CELE:

1. Integracja międzypokoleniowa społeczeństwa Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu
ostrołęckiego.

2. Włączenie  wszystkich  Kół  Gospodyń  Wiejskich  z  terenu  powiatu  Ostrołęckiego
do wspólnej rywalizacji oraz zabawy.

3. Zachęcenie  do  współzawodnictwa  członków  poszczególnych  Kół  Gospodyń  Wiejskich
z terenu powiatu Ostrołęckiego.

4. Rozwijanie  zainteresowań  różnymi  dziedzinami  wiedzy  i  umiejętności  wśród  Kół
Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu Ostrołęckiego oraz popularyzacja  alternatywnych
form spędzania czasu wolnego.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Powiatowy Turniej Kół Gospodyń
Wiejskich, który odbędzie się podczas Dożynek Gminy Olszewo - Borki w dniu 27 sierpnia
2022 r. 

§ 2

1. Organizatorem  Turnieju  jest  Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Olszewie-Borkach
oraz Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.

§ 3

Powiatowy  Turniej  Kół  Gospodyń  Wiejskich  odbędzie  się  27  sierpnia  2022  roku
w miejscowości  Olszewo-Borki  podczas  Dożynek  Gminy  Olszewo  -  Borki.  Rozpoczęcie
Turnieju nastąpi około godziny 16:00.

§ 4

1. Uczestnikami  turnieju  są  członkowie  Kół  Gospodyń  Wiejskich  z  terenu  powiatu
ostrołęckiego.

2. W skład drużyny mogą wejść tylko osoby należące do danego Koło Gospodyń Wiejskich.
3. Uczestnicy biorą udział w Turnieju na własną odpowiedzialność.
4. W skład drużyny mogą wejść osoby, które ukończyły 16 rok życia.
5. W  turnieju  udział  może  wziąć  maksymalnie  20  Kół  Gospodyń  Wiejskich  (decyduje

kolejność zgłoszeń)

§ 5

1. Kapitan drużyny zobowiązany jest złożyć do 19 sierpnia 2022 r. formularz zgłoszeniowy
drużyny  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury,  ul.  Wł.  Broniewskiego  19  lub  przesłać  skan
wypełnionego i podpisanego zgłoszenia na adres e-mail: gok@olszewo-borki.pl.



§ 6

1. Nagrody w postaci czeków na zakupy:
-I miejsce 1500 zł
-II miejsce 1000 zł
-III miejsce 500 zł

2. Uroczyste rozdanie nagród nastąpi w dniu Turnieju tj. 27 sierpnia 2022 roku w Olszewie-
Borkach, podczas Dożynek Gminy Olszewo - Borki.

3. Organizatorzy  turnieju  zastrzegają  sobie  prawo  do  prezentacji  fotografii  oraz  nagrań
z Powiatowego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich.

§ 7

Koszty przejazdu uczestników i opiekunów drużyn pokrywają uczestnicy Turnieju.

§ 8

UWAGI KOŃCOWE

1. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami Turnieju mogą być wykorzystane
przez prasę, radio i telewizję.

2. Organizator  nie  gwarantuje  uczestnikom  ubezpieczenia  od  następstw  nieszczęśliwych
wypadków.

3. Odbiór  nagród  może  nastąpić  wyłącznie  podczas  Dożynek  Gminnych  po  zakończeniu
Turnieju.

4. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
6. W przypadku  niespodziewanych  klęsk  żywiołowych  takich  jak  powódź,  sztorm,  grad,

huragan,  ulewny  deszcz,  burze  z  piorunami,  Organizator  zastrzega  sobie  możliwość
odwołania imprezy.

7. Uczestnicy biorą udział w Turnieju na własną odpowiedzialność i ponoszą związane z tym
ryzyko.

8.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu.



Załącznik nr 1

OPIS KONKURENCJI POWIATOWEGO TURNIEJU KÓŁ GOSPODYŃ
WIEJSKICH

Konkurencja Opis Co jest oceniane Punktacja

Obieranie
ziemniaków

W konkurencji biorą udział 3 osoby z
drużyny. Zadanie będzie polegało na
obraniu w jak najkrótszym czasie 2
kg ziemniaków. Ziemniaki muszą być
obrane  starannie  oraz  z  jak
najmniejszą liczbą odpadów.

Czas I – 3 pkt

II – 2 pkt

III – 1 pkt

Sprawdzian wiedzy
kulinarnej

Konkurencja  będzie  polegała  na
odpowiedzi na wylosowane pytania
z zakresu wiedzy kulinarnej. Wezmą
w niej udział 3 osoby z drużyny.

Prawidłowa
odpowiedź

Za każdą
prawidłową

odpowiedź 1 pkt

Wodna sztafeta W  konkurencji  udział  bierze  cała
drużyna – 10 osób.  Zadanie będzie
polegało  na  przeniesieniu  wody  z
pełnego  wiadra  na  starcie  do
pustego wiadra na mecie za pomocą
chochli  (zawodnik napełnia chochlę
wodą, pokonuje dystans i  przelewa
wodę  do  pustego  wiadra,  wraca  i
przekazuje  chochlę  kolejnemu
zawodnikowi). Czas jest mierzony do
momentu napełnienia wiadra w ten
sposób, że woda się z niego przeleje.

Czas I – 3 pkt

II – 2 pkt

III – 1 pkt

DOGRYWKA

Konkurencja Opis

Przeciąganie liny Drużyna (10 osób) trzymając linę przeciąga ją tak, by przeciągnąć całą drużynę
przeciwników przez środek.


