Turniej Kół Gospodyń Wiejskich
Diecezji Siedleckiej i Diecezji Drohiczyńskiej
2019
I. W Turnieju mogą wziąć udział :
- Koła Gospodyń Wiejskich
- Stowarzyszenia działające na rzecz danej wsi lub małej miejscowości
- Zespoły ludowe
Podmioty, które zgłoszą się do Turnieju zwane są dalej na potrzeby tego regulaminu KGW,
bez względu na ich jednostkową nazwę własną
II. Postanowienia ogólne;
Organizatorem Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Diecezji Siedleckiej i Drohiczyńskiej
2019 zwanego dalej turniejem jest Katolickie Radio Podlasie, Fundacja Centrum Radiowe i
Wójt Gminy Garwolin
III. Cel Turnieju:
Turniej ma na celu promocję KGW które wyróżniają się swoją działalnością, a także
pokazanie jak wiele dobrego dzieje się dzięki nim w małych lokalnych społecznościach.
IV. Nagrody w Turnieju:
Nagroda główna - wynikająca z głosowania po prezentacjach działalności w portalu i na
antenie:
pierwsze miejsce - tytuł Złotego Koła Turnieju KGW 2019, pobyt w SPA w Janowie
Podlaskim dla 15 osób. Sponsorem nagrody jest Grupa Arche.
drugie miejsce - tytuł Srebrnego Koła Turnieju KGW 2019, wysokiej jakości express do
kawy firmy Jura. Sponsorem nagrody jest Siedlecka Manufaktura Kawy
trzecie miejsce - tytuł Brązowego Koła Turnieju KGW 2019, wielofunkcyjna kuchenka
elektryczna wolnostojąca ufundowana przez Fundację Centrum Radiowe
Wyróżnienia przyznawane przez specjalnie powołaną komisje podczas Gali Turnieju :
1. za najsmaczniejszą i najzdrowszą potrawę
2. za najlepszy/najstaranniejszy/ najwierniejszy tradycji strój KGW, w tym, za
aranżację elementów stroju - pokaz mody z wykorzystaniem wyrobów
tekstylnych i biżuterii KGW
3. za rękodzieło użytkowe: naczynia, szkatułki, tace, torebki itp.
4. za najładniejsze stoisko
5. za mała formę sceniczną, w tym: taniec, teatr, skecz, muzykowanie, autorską
piosenkę (ta kategoria będzie oceniana siłą oklasków widowni)
V. Patronat Honorowy
Maria Koc Marszałek Senatu RP
VI. Czas trwania Turnieju:
pierwszy etap
czas zgłaszania uczestników od 03. do 30. czerwca 2019 r.
drugi etap
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Prezentacja zgłoszonych KGW na antenie KRP i w portalu podlasie24.pl od 01 lipca do 18
sierpnia 2019 r.
trzeci etap
Głosowanie internetowe od 18. sierpnia do 31. sierpnia 2019 r. za pośrednictwem portalu
podlasie24.pl wyłaniające 10 najlepszych kół, które zostaną ogłoszone 02. września 2019 r.
W kolejnym etapie głosowania od 02. do 12. września b.r. internauci zadecydują o
pierwszym, drugim i trzecim miejscu. Szczegółowy regulamin głosowania stanowi odrębny
dokument, który jest dostępny na stronie www.podlasie24.pl w zakładce NASZE KLIMATY

Postanowienia szczegółowe:
1. Podmioty uprawnione do udziału w Turnieju
W Turnieju mogą brać udział KGW działające na terenie powiatów; garwolińskiego,
łosickiego, siedleckiego, siemiatyckiego, węgrowskiego, międzyrzeckiego, sokołowskiego,
mińskiego, łukowskiego, parczewskiego, włodawskiego, radzyńskiego i bialskiego.
Uprawnionymi do zgłaszania, poza samymi KGW, są gminne i miejskie ośrodki kultury,
parafie i inne podmioty, jak np. OSP z terenu działania KGW
2. Zgłaszanie kandydatów - zasady
Zgłoszenia kandydatów do Turnieju można dokonać w formie elektronicznej od 03. czerwca
do 30. czerwca na adres promo@radiopodlasie.pl wypełniając wniosek zgłoszeniowy
zamieszczony na stronie, podlasie24.pl w zakładce Nasze Klimaty, lub drogą pocztową na
adres Katolickie Radio Podlasie ul. Bpa I. Świrskiego 56, 08-110 Siedlce z dopiskiem na
kopercie Turniej KGW 2019

3. Głosowanie
W Turnieju KGW Diecezji Siedleckiej i Diecezji Drohiczyńskiej 2019 głosy są przyjmowane
jedynie drogą internetową w elektronicznym formularzu do głosowania zamieszczonym na
portalu www.podlasie24.pl w zakładce Nasze Klimaty
Ważny głos w głosowaniu przez Internet to taki, który zawiera jedną nazwę KGW lub
odpowiadający jej skrót i został oddany w terminie określonym regulaminem. Z jednego
adresu/konta imiennego można przesłać jeden głos dziennie, lecz ich łączna liczba nie może
przekroczyć 10. W przypadku wysłania 10 głosów tego samego dnia, 9 zostanie
automatycznie usuniętych przez system. Podobnie, wysłanie tą drogą większej liczby niż 10
głosów łącznie (czyli wszystkich liczonych razem), spowoduje usunięcie nadmiaru przez
system.

4. Wybór Zwycięzców
W oparciu o pierwszy etap głosowania, od 18. sierpnia do 01. września zostanie
wybranych 10 najlepszych KGW Turnieju.
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Następnie od 02. września do 12. września nastąpi druga tura głosowania, również tylko
za pomocą Internetu na stronie podlasie24.pl lecz tylko na jedno z 10 KGW wybranych w
poprzednim etapie głosowania.
W czasie Gali Finałowej Turnieju 15. września 2019 r. w Miętnem głosy z drugiej tury
głosowania, ocena autoprezentacji danego KGW na scenie oraz praca Jury Turnieju
wyłonią najlepszą trójkę Turnieju, a specjalna komisja, której skład zostanie ogłoszony w
późniejszym terminie przyzna wyróżnienia w kategoriach wymienionych w punkcie IV
Postanowień ogólnych niniejszego regulaminu.

5. Informacja o Turnieju
Wszelkie informacje na temat Turnieju zamieszczone zostaną na stronie Organizatora:
www.podlasie24.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 500 105
907. Regulamin jest stale dostępny w siedzibie organizatora w Siedlcach, ul. Bp. I.
Świrskiego 56 oraz na www.podlasie24.pl.
6. Dane osobowe uczestników konkursu
1. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
celach marketingowych przez KRP z siedzibą ul. Bp. I. Świrskiego 56, Siedlce.
Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 ustawy o ochronie danych
osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto uczestnikowi Turnieju
przysługuje prawo wglądu do własnych danych oraz ich poprawiania.
2. KGW biorące udział w Turnieju wyrażają zgodę na publikację nadesłanych zdjęć,
materiałów video, imienia, nazwiska i miejsc zamieszkania na stronie internetowej
Podlasie24.pl oraz w prasie, która będzie informowała o Turnieju.

7. Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Turnieju.
Zgłoszenie się do Turnieju jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w
oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
3. W Turnieju nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy mediów
regionalnych, oraz ich rodziny.
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