
REGULAMIN 
"Konkursu dla Kat Gospodyn Wiejskich 0 Nagrod~ Matzonki Prezydenta RP" 

§I 

POSTANOWENIA OGOLNE 

1. Organizatorem Konkursu dla K61 Gospodyn Wiejskich 0 Nagrod~ MalZonki Prezydenta RP 
(zwanego dalej tak:i;e: "Konkursem") jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
(zwana dalej tak:i;e: "Kancelari,!" lub "Organizatorem"). 

2. Konkurs jest inicjatyw'! Mal:i;onki Prezydenta RP i jest obj~ty jej Honorowym Patronatem. 
3. Uczestnikami Konkursu mog,! bye tylko kola gospodyn wiejskich (zwane dalej tak:i;e: "KGW", 

"Kolo", "Kola") wpisane do Krajowego Rejestru K61 Gospodyn Wiejskich, 0 kt6rych mowa 
w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. 0 kolach gospodyn wiejskich (Oz.U. 2018 poz. 2212, 

z pozn. zm.). 
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w formule dwuetapowej: na etapie wojew6dzkim 

i og6lnopolskim. 
5. Szczeg610we ramy czasowe wydarzenia okreslone zostaly w harmonogramie Konkursu, 

kt6ry stanowi Zalqcznik nr 2 do Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 
termin6w ze wzgl~du na panujqC<j sytuacj~ epidemicznq. 

§2 

eEL OGOLNY KONKURSU 

Celem Konkursu jest promocja prezentacja wieloplaszczyznowej dzialalnosci K61 Gospodyn 
Wiejskich w zakresie: 

a) spolecznym; 
b) kulturalnym; 
c) edukacyjnym. 

§3 

KOMISJA KONKURSOWA 

1. W celu przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoluje komisj~ konkursowq. W sklad 
komisji wchodzi od 5 do 11 czlonk6w oraz sekretarz komisji (bez prawa glosu). Pracami 
komisji kieruje przewodnicz'!cy wskazany przez Kancelari~. 

2. Komisja konkursowa powolywana jest na czas przeprowadzenia Konkursu. 
3. Z prac komisji konkursowej zostanie sporzqdzony protok61 podpisany przez wszystkich 

jej czlonk6w. 
4. Oecyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysluguje od niej odwolanie. 
5. Czlonkom komisji konkursowej nie przysluguje wynagrodzenie oraz zwrot koszt6w dojazdu 

i nocleg6w z tytulu udzialu w jej pracach ani obradach. 



ROZDZIAt I 

ETAP WOJEWODZKI KONKURSU 

§4 

POSTANOWIENIA OGOLNE 

1. Czas trwania Konkursu: marzee-maj 2021 r. 
2. Formula przeprowadzenia Konkursu: online. 
3. Termin naboru do Konkursu: 2-23 marea 2021 r. 
4. Termin ogloszenia wynik6w etapu wOjew6dzkiego Konkursu: maj 2021 r. 

§5 

PRZEDMIOT KONKURSU 

Przedmiotem Konkursu jest zaprezentowanie dzialalnosei K61 Gospodyn Wiejskieh w formie 
opisowej (karta zgloszeniowa) oraz w formie materialu audiowizualnego. 

§6 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Zgloszenia do Konkursu Kola Gospodyn Wiejskieh dokonujq samodzielnie poprzez przeslanie 
w terminie od 2 marea 2021 r. do 23 marca 2021 r. - poeztq elektronieznq na adres: 
konkurs.KGW@prezydent.pl : 
a) poprawnie wypelnionej i podpisanej karty zgloszeniowej, stanowiqeej Zalqeznik nr 1 

do niniejszego Regulaminu (w wersji '.pdf oraz '.doe/doex); 
b) potwierdzenia wpisu Kola do Krajowego Rejestru K61 Gospodyn Wiejskieh (w wersji ' .pdf). 

Odpis jest dost~pny do pobrania na stronie: https://krkgw.arimr.gov.plj; 
e) kr6tkiego amatorskiego materialu audiowizualnego przygotowanego i nagranego przez 

Kolo, za pomocq kt6rego przedstawi ono w dowolny spos6b swojq dzialalnosc. Material 
powinien trwac do 120 sekund i zawierac m.in. : logo i nazw~ KGW (Iub samq nazw~, 
jesli Kolo nie posiada logo), najwazniejsze informaeje 0 Kole, przedstawienie gl6wnego 
profilu dzialalnosci oraz informaeje 0 realizowanyeh iniejatywaeh. 
Zrealizowany material audiowizualny w formie jednego pliku wideo nalezy przeslac 
z wykorzystaniem jednej z platform do przesylania plik6w (np. WeTransfer, FromSmash, 
MyAirBidge), a wygenerowany link przeslac w tresci e-maila, 0 kt6rym mowa w ust. 1. 

2. Do Konkursu zostanq zakwalifikowane tylko i wylqeznie te Kola, kt6re spelniq wszystkie 
warunki wymienione w ust. 1. 

§7 

FORMUtA KONKURSU 

1. Etap I (nab6r) odbywa si~ na podstawie przeslanej przez Kolo wypelnionej karty zgloszeniowej 
stanowiqeej Zalqeznik nr 1 do Regulaminu, w terminie wskazanym w § 6 ust. 1, poprzez 
dzialania: 
a) oeena formalna kart zgloszeniowyeh w oparciu 0 kryteria oeeny okreslone w § 8 ust. 1; 
b) po podliezeniu wszystkieh uzyskanyeh przez Kolo punkt6w, przygotowany zostanie wykaz KGW 

w kolejnosci wedlug najwi~kszej Iiezby uzyskanyeh punkt6w z uwzgl~dnieniem podzialu 
na wojew6dztwa, tj. z kazdego wojew6dztwa zostanie wskazanyeh 5 K61, kt6re uzyskaly 
odpowiednio najwi~kszq liezb~ punkt6w; 
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c) Organizator dopuszcza mozliwosc zakwalifikowania do udzialu w etapie II Konkursu mniejszej 
liczby K6l niz wskazano w lit. b), w przypadku mniejszej liczby zgloszen do Konkursu z danego 
wojew6dztwa, jak r6wniez niespelnienia przez Kola warunk6w formalnych, 0 kt6rych mowa 
w § 8 ust. 1 pkt 1). 

2. Etap II - Komisja konkursowa ocenia dzialalnosc K6l zakwalifikowanych do II etapu 
na podstawie przesranych material6w audio-wizualnych, 0 kt6rych mowa w § 6 ust. 1 lit. c): 
a) na podstawie kryteri6w oceny okreslonych w § 8 ust. 2, z kazdego wojew6dztwa Komisja typuje 

laureat6w, czyli zwyci~zc~ oraz zdobywc6w II i III miejsca, pozostare 2 Kola (miejsca IV i V) 

otrzymajq wyr6znienie; 
b) zwyci~zcq w ramach kazdego wojew6dztwa zostanie Kolo, kt6re uzyska najwi~kszq liczb~ 

punkt6w; 
c) miejsca II i III w ramach kazdego wOjew6dztwa otrzymajq Kola Gospodyn Wiejskich, kt6re 

uzyskajq kolejno najwi~kszq, nast~pujqCq po sobie liczb~ punkt6w; 
d) w razie potrzeby Komisja moze przeprowadzic spotkania z wybranymi Korami w formule 

online; 
e) w przypadku uzyskania jednakowej liczby punkt6w przez dwa lub wi~cej KGW, wyb6r nastqpi 

w drodze glosowania czronk6w komisji konkursowej, poprzedzonego dyskusjq, a w przypadku 
r6wnej liczby gros6w, ostateczna decyzja nalezec b~dzie do przewodniczqcego komisji. 

3. Ogroszenie wynik6w etapu wojew6dzkiego nastqpi poprzez opublikowanie ich na stronie 
internetowej Kancelarii zgodnie z harmonogramem stanowiqcym Zarqcznik nr 2 do 
Regulaminu. 

1. Etap I - oeena formalna 

§8 

KRYTERIA OCENY 

Komisja konkursowa, oceniajqc karty zgloszeniowe, b~dzie brara pod uwag~ nast~pujqce 
kryteria: 

1) Punkt VII ppkt 1 w karcie zgloszeniowej 
Przedstawienie i udokumentowanie potwierdzeniem minimum 10 a maksimum 15 
aktywnosci podj~tych przez Kolo, kt6re mialy miejsce w ciqgu ostatnich 2 lat dzialalnosci. 
Wykazanie reaJizaeji 10 dzialaii jest niezb~dne do spelnienia wymog6w formalnych 
i przyj~cia wniosku. Wykazywane aktywnosci nie mogq miec charakteru konkursu/ 
przeglqdu lub innego wydarzenia 0 charakterze wsp6lzawodnictwa. 
Do jednej aktywnosci wskazanej przez Kolo moze bye przypisany wyrqcznie jeden przewodni 
rodzaj aktywnosci wybrany z listy stanowiqcej Zalqcznik nr 1 do karty zgloszeniowej. 
a) Aktywnosci Kola. 

W ramach tego kryterium oceny w skali 1-2 punkt6w b~dq wyglqdaly nast~pujqCo: 

• spelnienie warunku wykazania 10 aktywnosci - 1 pkt; warunek niezb~dny do 
przyj~cia wniosku; 

• powyzej 10 do maksymalnie 15 aktywnosci - 1 pkt; 
• brak spelnienia warunku wykazania 10 aktywnosci - powoduje automatyczne 

odrzucenie wniosku. 
b) R6znorodnose aktywnosci Kola. 

W ramach tego kryterium oceny w skali 0-2 punkt6w b~dq wyglqdaly nast~pujqCo: 

• wykazanie do 5 rodzaj6w aktywnosci - 1 pkt; 
• wykazanie powyzej 5 rodzaj6w aktywnosci - 1 pkt. 
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e) Aktywnosci zainicjowane i przeprowadzone przez Kolo wedlug wlasnego pomyslu. 
W ramaeh tego kryterium oeeny w skali 0-15 punktow b~d'l wygl'ldaty nast~puj'leo : 

• za kazd'l wykazan'l aktywnosc zainiejowan'l przez Kolo - 1 pkt; 
• kazda aktywnosc Kola, ktora nie zostala zainiejowana przez Kolo - 0 pkt. 

2) Punkt VII ppkt 2 w karcie zgloszeniowej 
Przedstawienie maksymalnie 3 dzialan zrealizowanyeh przez Kolo we wspolpraey z instytuejami 
partnerskimi - jednostkami samorz'ldu terytorialnego, instytuejami samorz'ldowymi lub 
rZ'ldowymi, organizaejami pozarz'ldowymi itp. w ei'lgu ostatnieh 2 lat dzialalnosei. 
W ramaeh tego kryterium oeena w skali 0-3 punktow b~dzie wygl'ldala nast~puj'lco: 
a) za kazde wykazane dzialanie z instytuejami partnerskimi - 1 pkt; 
b) brak wykazania dzialan z instytuejami partnerskimi - 0 pkt. 

3) Punkt VII ppkt 3 w karcie zgloszeniowej 
Przedstawienie maksymalnie 3 akcji, ktore przyezynity si~ do przeeiwdzialania negatywnym 
skutkom pandemii COVID-19. 

W ramaeh tego kryterium oeena w skali 0-3 punktow b~dzie wygl'ldala nast~puj'leo: 
a) za kazd'l wykazan'l akej~ - 1 pkt; 
b) brak wykazania akcji - 0 pkt. 

4) Punkt VII ppkt 4 w karcie zgloszeniowej 
Wykazanie udzialu w maksymalnie 10 konkursach/przeglqdach lub innych wydarzeniach 
o charakterze wspolzawodnictwa w ci'lgu ostatnich 2 lat. 
Przy dokonywaniu oceny nie b~d'l brane pod uwag~ te same dzialania (np. prezentacja takiego 
samego wyrobu r~kodzielniczego, specjalu kuchni regionalnej itp.) prezentowane podczas r6Znych 
szczebli tego samego konkursu/przegl'ldu lub innego wydarzenia 0 charakterze 
wspolzawodnictwa - traktowane one b~d'l jako jedno dzialanie. 
a) Udzial w konkursach/przegl'ldach lub innym wydarzeniu 0 charakterze wspolzawodnictwa. 

W ramaeh tego kryterium ocenyw skali 0-10 punktow b~d'l wygl'ldaly nast~puj'lco: 

• za kazde wydarzenie - 1 pkt; 
• brak wykazania wydarzen - 0 pkt; 

b) Zdobyte nagrody /wyroznienia/nagrody specjalne. 
Przez nagrody rozumie si~ zdobycie miejsea od 1 do 3 oraz wyroznienia i nagrody specjalne 
potwierdzone uzyskaniem dyplomu (nie b~d'l brane pod uwag~ dyplomy za sarno uczestnictwo 
w wydarzeniu). 
W ramach tego kryterium oceny w skali 0-10 punktow b~d'l wygl'ldaly nast~puj'lco: 
• kazda zdobyta nagroda/wyr6Znienie/nagroda specjalna - 1 pkt; 

• brak zdobytych nagrod/wyroznien/nagrod specjalnych - 0 pkt. 
e) Zdobyte nagrody/wyroznienia/nagrody speejalne na szczeblu ogolnopolskim. 

Przez nagrody rozumie si~ zdobycie miejsca od 1 do 3 oraz wyroznienia i nagrody specjalne 
potwierdzone uzyskaniem dyplomu (nie b~d'l brane pod uwag~ dyplomy za sarno uczestnictwo 
w wydarzeniu). 

W ramach tego kryterium oceny w skali 0-20 punkow b~d'l wygl'ldaly nast~puj'lCo: 
• kazda zdobyta nagroda/wyroznienie/nagroda specjalna na szczeblu ogolnopolskim - 2 pkt; 

• brak zdobytych nagrod/wyroznien/nagrod specjalnych na szczeblu ogolnopolskim - 0 pkt. 
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5) Punkt VII ppkt 5 w kareie zgloszeniowej 
Wykazanie posiadania i prowadzenia strony internetowej lub medium spoleeznoseiowego 

(Faeebook, YouTube, Instagram itp.). Maksymalnie 3 r6zne rodzaje medium dzialajqee minimum 

6 miesi~ey, na kt6ryeh opisywana jest dzialalnose Kola. 

W ramaeh tego kryterium oeena w skali 0-3 punkt6w b~dzie wyglqdala nast~pujqeo; 
a) za kazde wykazane medium - 1 pkt; 

b) brak wykazania medium - 0 pkt. 

6) Punkt VII ppkt 6 w karcie zgloszeniowej 
Wykazanie maksymalnie 3 wydarzen, kt6re mialy na eelu podnoszenie wlasnyeh umiej~tnosci 

poprzez np. udzial w konferenejaeh, szkoleniaeh, warsztataeh (w tym on-line) w ciqgu ostatnieh 
21at. 

W ramaeh tego kryterium oeena w skali 0-3 punkt6w b~dzie wyglqdala nast~pujqeo; 

a) za kazde wykazane wydarzenie - 1 pkt; 

b) brak wykazania wydarzenia - 0 pkt. 

7) Punkt VII ppkt 7 w kareie zgloszeniowej 
Wykazanie i udokumentowanie potwierdzeniem maksymalnie 3 podejmowanyeh dzialan 

w ramaeh wspierania rozwoju przedsi~biorezosci kobiet na wsi w ciqgu ostatnieh 2 lat. Rodzajem 

dzialania moze bye np. dzialanie 0 eharakterze edukaeyjnym, biznesowym, turystyeznym. 

W ramaeh tego kryterium oeena w skali 0-3 punkt6w b~dzie wyglqdala nast~pujqeo; 
a) za kazde wykazane dzialanie - 1 pkt; 
b) brak wykazania dzialania - 0 pkt. 

8) Punkt VIII w karcie zgloszeniowej 
Wykazanie i udokumentowanie potwierdzeniem maksymalnie 10 innyeh szezeg6lnyeh osiqgni~e 

Kola (dotyezy okresu ealej dzialalnosei Kola) - np. wydanie albumu, spisanie kroniki miejseowosei, 

w kt6rej dziala Kolo, wytworzenie lokalnego produktu lub wpisanie go na List~ Produkt6w 

Tradyeyjnyeh/oznaezenie znakiem "jakose Tradyeja" Polskiej lzby Produktu Regionalnego 

i Lokalneg%znaezenie markq "Polska Smakuje", stworzenie muzeum/izby pami~ci, wydanie 
publikaeji kulinarnyeh itp. 

W ramaeh tego kryterium oeena w skali 0-10 punkt6w b~dzie wyglqdala nast~pujqeo; 

a) za kazde wykazane dzialanie - 1 pkt; 
b) brak wykazania dzialania - 0 pkt. 

2. Etap II - oeena materia16w audiowizualnyeh 
Komisja konkursowa, oeeniajqe materialy audiowizualne, b~dzie brala pod uwag~ nast~pujqee 
kryteria; 

1) Dlugose filmu - do 120 sek. 

W ramaeh tego kryterium oeena w skali 0-1 punkt6w b~dzie wyglqdala nast~pujqeo; 
a) preferowana dlugose filmu do 120 sek. - 1 pkt; 

b) za przekroezenie preferowanej dlugosei filmu - 0 pkt. 

2) Umieszezenie w materiale nazwy Kola. 

W ramaeh tego kryterium oeena w skali od 0-1 punkt6w b~dzie wyglqdala nast~pujqeo; 

a) element uj~ty w materiale audiowizualnym - 1 pkt; 

b) brak elementu w materiale audiowizualnym - 0 pkt. 
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3) Przedstawienie w materiale najwazniejszyeh informaeji 0 Kole. 
Informaeje te powinny zawierac m.in. przedstawienie glownego profilu dzialalnosci oraz 
zrealizowane inicjatywy. 
W ramaeh tego kryterium oeena w skali 0-2 punktow b~dzie wyglqdala nast~pujqeo: 
a) przedstawienie glownego profilu dzialalnosei - 1 pkt; 
b) przedstawienie realizowanyeh iniejatyw - 1 pkt; 
e) brak przedstawienia glownego profilu dzialalnosei - 0 pkt; 
d) brak przedstawienia realizowanyeh iniejatyw - 0 pkt. 

4) Pomysl na prezentaej~ Kola oraz ogolne wrazenia artystyezne. 
W ramaeh tego kryterium w skali 0-5 punktow oeeniana b~dzie kreatywnosc w prezentaeji 
Kola i jego dzialalnosei. Oezekiwany jest ciekawy i nieszablonowy sposob prezentaeji Kola tworzqey 
spojnq ealosc oraz zapadajqey w pami~c, polegajqey na zastosowaniu m.in. takieh elementow 
jak np. : tradyeyjny ubior, przyspiewki ludowe, lokalny dialekt ezy przygotowanie ciekawej 
seenografii. 

§9 

NAGRODY 

1. Laureatami Konkursu zostajq Kola, ktore zdobyly I, IIlub III miejsee. 
2. Dla Laureatow Konkursu przewidziane Sq nast~pujqee nagrody: 

a) Kolo Gospodyn Wiejskieh, ktore zajmie w Konkursie w ramaeh danego wojewodztwa 
I miejsee (zwyei~zea), uzyska dyplom Laureata oraz prawo do reprezentowania wojewodztwa 
podezas ogolnopolskiego etapu Konkursu; 

b) Kola Gospodyn Wiejskieh, ktore zajmq w Konkursie w ramaeh danego wOjewodztwa II i III 
miejsee otrzymajq dyplom Laureata. 

3. Finalistami Konkursu zostajq Kola, ktore otrzyma!y wyroznienia. 
4. Finalisei Konkursu otrzymajq dyplomy-wyroznienia. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowyeh upominkow. 

ROZDZIALII 

ETAP OGOLNOPOLSKI KONKURSU 

§ 10 

POSTANOWIENIA OGOLNE 

1. Czas trwania Konkursu: maj-ezerwiee 2021 r. 
2. Termin i miejsee przeprowadzenia Konkursu: 19 ezerwea 2021 r. w siedzibie Panstwowego Zespolu 

Ludowego Piesni i Tanea "MAZOWSZE" im. Tadeusza Sygietynskiego w Otr~busaeh. 
3. Termin i miejsee wr~ezenia g16wnyeh nagrod: wrzesien 2021 r. podezas Dozynek Prezydenekieh 

w Palaeu Prezydenekim w Warszawie. 

§11 

TEMAT PRZEWODNI KONKURSU 

Temat przewodni Konkursu: Regionalne zwyczaje oraz obrz~dy slubne i weselne. 
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§ 12 

PRZEDMIOT KONKURSU 

Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie i zaprezentowanie przez KGW podczas Konkursu, 
zwiqzanych z tematem przewodnim, 0 kt6rym mowa w § 11: 

a) aranzacji stolu weselnego mlodej pary z uwzgl~dnieniem element6w lokalnego folkloru, 
w tym regionalnych wyrob6w r~kodzielniczych; 

b) specjal6w kuchni regionalnej (obligatoryjnie po 1 potrawie - zupa, potrawa jarska, 
potrawa mi~sna, danie garmazeryjne, ciasto lub wyr6b cukierniczy); 

c) element6w tradycyjnego obrz~du weselnego charakterystycznych dla regionu 
reprezentowanego przez Kolo, w formie inscenizacji slowno-muzyczno-ruchowej 0 czasie 
nie dluzszym niz 4 min. 

§13 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikami etapu og61nopolskiego Konkursu zostaje 16 K6l- po 1 z kazdego wojew6dztwa -
zwyci~zc6w Konkursu na etapie wojew6dzkim. W przypadku, gdy udzial zwyci~skiego Kola jest 
niemozliwy, jego miejsce zajmuje KGW, kt6re zaj~lo - w ramach tego samego wOjew6dztwa -
kolejno lllub III miejsce na etapie wojew6dzkim. 

2. Podczas Konkursu, Kolo Gospodyn Wiejskich moze bye reprezentowane przez nie wi~cej niz 10 
os6b. 

3. Kola zakwalifikowane do etapu og61nopolskiego Konkursu - w terminie okreslonym 
w harmonogramie stanowiqcym Zalqcznik nr 2 do niniejszego Regulaminu - zobowiqzane Sq do 
przesylania kart uczestnika etapu og61nopolskiego Konkursu, kt6re zostanq przekazane Kolom 
w trybie roboczym. 

4. Karty uczestnika etapu og61nopolskiego Konkursu nalezy przesylae pocztq elektronicznq (wersja 
*.pdf oraz *.doc/docx) na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl. 

5. Kolo Gospodyn Wiejskich na potrzeby Konkursu zaprezentuje: 
a) inscenizacj~ slowno-muzyczno-ruchowq, 0 kt6rej mowa § 12 lit. c); 
b) elementy swojej dzialalnosci wymienione w § 12 lit. a) i b) na specjalnie przygotowanym 

i zaaranzowanym stanowisku w formie stolu weselnego. 
Organizator Konkursu dopuszcza mozliwose zaprezentowania przez KGW r6wniez innych 
przedmiot6w stanowiqcych przejaw dzialalnosci Kola, a niezwiqzanych bezposrednio 
z tematem przewodnim Konkursu, 0 kt6rym mowa w § 11, a kt6rych uzycie przyczyni si~ 
do podniesienia atrakcyjnosci stanowiska oraz ukazania r6znorodnosci w dzialalnosci 
Kola. 

6. Organizator odpowiada za zapewnienie miejsca na ustawienie stanowisk w miejscu organizacji 
Konkursu oraz za zapewnienie infrastruktury niezb~dnej do funkcjonowania stoiska w postaci: 
2 stol6w, 10 krzesel oraz dost~pu do energii elektrycznej. 

7. Organizator nie zapewnia urzqdzen do podgrzewania, gotowania lub chlodzenia, jak r6wniez 
sprz~tu kuchennego czy zastawy koniecznej do zaprezentowania potraw podczas Konkursu. 

8. Szczeg6lowe informacje dotyczqce przygotowania stanowisk b~dq przekazywane KGW 
na biezqco w trybie roboczym. 

9 . Organizator nie pokrywa zadnych koszt6w zwiqzanych z: 
a) przygotowaniem przez KGW element6w wchodzqcych w sklad przedmiotu konkursu, 

o kt6rych mowa w § 12; 
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b) dojazdem, transportem oraz innych wydatk6w zwiqzanych z prezentacjq Kola podczas 
Konkursu. 

10. Organizator zapewnia delegacjom K6l reprezentujqcym w Konkursie poszczeg61ne 
wojew6dztwa (10 czlonk6w Kola oraz kierowca): 

a) obiadokolacj~ w dniu 19 czerwca 2021 r.; 
b) nocleg w terminie: 19/20 czerwca 2021 r.; 
c) sniadanie w dniu 20 czerwca 2021 r. 

§ 14 

KRYTERIA OCENY 

1. Komisja konkursowa, oceniajqc prezentacje KGW, b~dzie brala pod uwag~ nast~pujqce kryteria, 
zgodne z tematykq Konkursu: 

a) spos6b araniacji stolu weselnego, jego og61ny wyglqd oraz uwzgl~dnienie element6w 
lokalnego folkloru, w tym wyrob6w r~kodzielniczych - w skali 1-5 punkt6w; 

Ocenie podlegae b~dzie: przemyslane pod wzgl~dem koncepcyjnym 
i estetycznym zorganizowanie stolu weselnego, rozplanowanie jego 
poszczeg61nych element6w oraz dob6r dekoracji . Wszystkie uiyte do araniacji 
wyroby powinny bye wykonane wlasnor~cznie przez czlonkinie Kola. Powinny 
odwoiywae si~ do tradycyjnych motyw6w zwiqzanych z lokalnq kulturq, 
pozostawae w zgodzie z tradycjq reprezentowanego regionu oraz wykorzystywae 
techniki r~kodzielnictwa ludowego. 

b) dob6r oraz walory smakowe i estetyczne przygotowanych specjal6w kuchni regionalnej -
w skali 1-5 punkt6w; 

Ocenie podlegae b~dzie dob6r potraw przygotowanych na st6l weselny, spos6b 
ich podania oraz wyglqd. 
Potrawy powinny bye przygotowane w oparciu 0 tradycje kulinarne wlasciwe 
dla regionu reprezentowanego przez Kolo, jak r6wniei z uzyciem lokalnych 
produkt6w. Dania konkursowe mogq bye dowolnie wzbogacone naturalnymi 
dodatkami spozywczymi i ozdobione regionalnymi elementami dekoracyjnymi. 

c) przygotowanie i zaprezentowanie inscenizacji slowno-muzyczno-ruchowej - w skali 1-5 
punkt6w; 

Ocenie podlegae b~dzie: zgodnose z tematykq Konkursu, dob6r repertuaru 
(tekstu/muzyki/ruchu) z uwzgl~dnieniem element6w tradycyjnego obrz~du 
weselnego charakterystycznych dla regionu, kt6ry Kolo reprezentuje, 
dostosowanie repertuaru do moiliwosci wykonawczych uczestnik6w, ruch 
sceniczny, og61ny wyraz artystyczny, zaangazowanie oraz spos6b prezentacji 
wykonawc6w, z uwzgl~dnieniem odpowiedniego doboru stroj6w, zgodnego 
z tradycjq reprezentowanego regionu. 

2. Zwyci~zcq Konkursu zostanie Kolo Gospodyn Wiejskich, kt6re uzyska najwi~kszq Iiczb~ 

punkt6w, po zastosowaniu kryteri6w wskazanych w ust. 1. 

3. Miejsca II i III oraz 13 wyr6znien otrzymajq Kola Gospodyn Wiejskich, kt6re uzyskajq kolejno 
najwi~kszq, nast~pujqcq po sobie Iiczb~ punkt6w, po zastosowaniu kryteri6w wskazanych 
w ust. 1. 

4. W przypadku uzyskania przez dwa lub wi~cej K6l jednakowej Iiczby punkt6w, wyb6r miejsca 
od I do III nastqpi w drodze glosowania czlonk6w komisji konkursowej, poprzedzonego 
dyskusjq, a w przypadku r6wnej Iiczby glos6w ostateczna decyzja naleiee b~dzie 

do przewodniczqcego komisji. 
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5. Ogloszenie wynikow Konkursu oraz wr~czenie nagrod dla: 
a) Kola, ktore zaj~lo w Konkursie I miejsce, nastqpi podczas Doiynek Prezydenckich, w trakcie 

glownych uroczystosci w obecnosci Prezydenta RP; 
b) Kol, ktore zaj~ly w Konkursie II i III miejsce, nastqpi podczas Doiynek Prezydenckich w dniu 

"Konkursu na najladniejszy wieniec doiynkowy 0 nagrod~ Prezydenta RP", 
z zastrzeieniem§ 15 ust. 5. 

§15 

NAGRODY 

1. Dla Laureatow Konkursu przewidziane Sq nagrody rzeczowe i pieni~ine. 

2. Laureatami Konkursu zostajq Kola, ktore zdobyly I, II oraz III miejsce w etapie ogoInopoIskim 
Konkursu. 

3. Finalistami Konkursu zostajq Kola, ktore zdobyly miejsca od IV do XVI w etapie ogolnopolskim 
Konkursu. 

4. Dla Laureatow Konkursu przewidziane Sq nagrody pieni~ine, przyznane przez Kancelari~, 
w nast~pujqcej wysokosci: 

a) I miejsce - 5.000,00 zl brutto; 
b) "miejsce - 3.000,00 zl brutto; 
c) III miejsce - 2.000,00 zl brutto. 

5. Wyplata nagrod pieni~inych , 0 ktorych mowa w ust. 4, nastqpi przelewem bankowym w ciqgu 
30 dni od daty ogloszenia wynikow Konkursu, 0 ktorej mowa w § 14 ust. 5, zgodnie z danymi 
przekazanymi Organizatorowi Konkursu w karcie uczestnika, 0 ktorej mowa w §13 ust. 3. 

6. Dla Laureatow Konkursu przewidziane Sq nast~pujqce nagrody rzeczowe: 
a) Kolo Gospodyn Wiejskich, ktore zajmie w Konkursie I miejsce (zwyci~zca), otrzyma 

okolicznosciowq statuetk~ oraz list gratulacyjny Mationki Prezydenta RP. Pierwsza Dama 
zloiy rowniei wizyt~ w siedzibie zwyci~skiego Kola. Dodatkowo kaida z czlonkin Kola 
uczestniczqca w Konkursie otrzyma okolicznosciowe korale; 

b) Kola Gospodyn Wiejskich, ktore zajmq w Konkursie II i III miejsce, otrzymajq 
okolicznosciowe statuetki oraz listy gratulacyjne Malionki Prezydenta RP; 

7. Kola Gospodyn Wiejskich, ktore zostanq Laureatami Konkursu otrzymajq zaproszenie do 
uczestnictwa w DOiynkach Prezydenckich w roku, w ktorym odbywa si~ Konkurs, podczas ktorych: 

a) zaprezentujq si~ na scenie w dniu "Konkursu na najladniejszy wieniec doiynkowy 
o nagrod~ Prezydenta RP" w specjalnie przygotowanej inscenizacji slowno-muzyczno
ruchowej (czas trwania do 5 min.) 0 tematyce poswi~conej obrz~dom doiynkowym; 

b) b~dq mialy moiliwosc zaprezentowania swojej dzialalnosci na stoisku wystawienniczym 
podczas goscinca prezydenckiego. 

8. Finalisci Konkursu, 0 ktorych mowa w ust. 3 otrzymajq dyplomy okolicznosciowe, przy czym 
Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych upominkow. 

9. Kola b~dqce Finalistami Konkursu nie b~dq mogty wziqc udzialu w kolejnej edycji Konkursu, 
natomiast Laureaci (miejsca I-III) - w dwoch kolejnych edycjach. 
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ROZDZIAI:. III 
PRZEPISY KONCOWE 

§ 16 
1. Administratorem danych osobowych zawartych w karcie zgloszeniowej. 0 ktorej mowa w § 6 

ust. 1 oraz w karcie uczestnika, 0 ktorej mowa w § 13 ust. 3 jest Kancelaria Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibq w Warszawie (00-902), ul. Wiejska 10. 

2. Dane osobowe, 0 ktorych mowa w ust. 1, b~dq przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, 
na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrazonej w karcie zgloszeniowej 
oraz w celu zapewnienia bezpieczenstwa i porzqdku oraz ochrony osob i mienia, co stanowi 
prawnie uzasadniony interes administratora. 

3. Dane osobowe b~dq przetwarzane rowniez w celu korzystania z zezwolenia na rozpowszechnianie 
wizerunku, w zWiqzku z obowiqzkiem nalozonym na administratora wart. 81 ust. 1 ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych, przy czym dane osobowe zawarte 
w zezwoleniu ani samo zezwolenie nie b~dzie udost~pniane. 

4. Odbiorcq danych osobowych, 0 ktorych mowa w ust. 1 i 3, jest Centrum Obslugi Kancelarii 
Prezydenta RP, ktoremu administrator powierza przetwarzanie danych w zakresie uslug 
poligraficznych oraz obslugi teleinformatycznej administratora, a danych osobowych zawartych 
w karcie uczestnika etapu ogolnopolskiego Konkursu - Sluzba Ochrony Panstwa, realizujqca 
ustawowe zadania zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony osob. 

5. Odbiorcq danych osobowych w zakresie rozpowszechnianego wizerunku moze bye kazdy, kto 
zapozna si~ z publikowanymi przez administratora tresciami. 

6. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub 
do organizacji mi'ldzynarodowej. 

7. Dane osobowe, 0 ktorych mowa w ust. 1 i 3, b~dq wykorzystywane podczas prowadzenia 
Konkursu oraz b~dq przechowywane zgodnie z przepisami dotyczqcymi archiwizacji 
dokumentaw w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Osoba, ktorej dane dotyczq, ma prawo do zqdania od administratora dost~pu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usuni~cia lub ograniczenia przetwarzania, a takze zqdania 
przenoszenia danych, ktore realizowane b~dq na zasadach okreslonych w rozdziale III ogolnego 
rozporzqdzenia 0 ochronie danych (RODO, Dz.U.UE.L.2016.119.1 z pazn. zm.). 

9. Osoba, ktorej dane dotyczq, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ktory 
b~dzie magI bye zrealizowany na zasadach okreslonych wart. 21 RODO. 

10. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyIqcznie zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji ani do profilowania, co oznacza, ze zadne decyzje dotyczqce osoby, ktorej 
dane dotyczq, nie b~dq zapadae automatycznie oraz nie b~dq tworzone zadne profile dotyczqce 
jej osoby. 

11. JeW osoba, ktorej dane dotyczq, stwierdzi, ze przetwarzanie jej danych osobowych narusza 
przepisy prawa, moze wniese skarg~ do organu nadzorczego, ktorym w Polsce jest Prezes 
Urz~du Ochrony Danych Osobowych. 

12. Osoba, ktorej dane dotyczq, ma prawo cofnqe wyrazonq zgod'l w dowolnym momencie bez 
wpIywu na zgodnose z prawem przetwarzania, ktarego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofni~ciem. 

13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezb~dne do wzi~cia udzialu 
w Konkursie. 

14. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mozliwy jest kontakt z inspektorem ochrony 
danych pod adresem mailowym: kprp.iod@prezydent.pl lub bezposrednio z Kancelariq 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
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§ 17 
Udzial w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem zgody na: 

a) wykorzystanie wizerunku uczestnik6w, ich postaci w publikacjach promocyjnych, 
katalogach reklamowych, ulotkach, w druku, w dowolnym nakladzie oraz na stronach 
internetowych Organizatora Konkursu; 

b) sporzqdzanie dokumentacji fotograficznej dowolnq technikq, w tym utrwalenie 
audiowizualne (analogowe i cyfrowe) na nosnikach wideo, dyskach komputerowych 
i innych z zapisem cyfrowym, w sieci w tym w lnternecie oraz na digitalizacj~ do cel6w 
archiwalnych; 

c) powyzsza zgoda nie rodzi zadnych skutk6w 0 charakterze materialnym, zar6wno 
w zakresie praw autorskich i pokrewnych, jak i roszczen dotyczqcych praw osobistych 
w stosunku do Organizatora Konkursu. 

§ 18 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci podczas Konkursu za: 

a) szkody lub ubytki spowodowane przez osoby trzecie alba powstale z winy 
poszkodowanego; 

b) szkody lub ubytki spowodowane si!q WYZSZq, np . dzialaniem sit przyrody, przerwq 
w dostawie energii elektrycznej i innymi przyczynami losowymi. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne szkody uczestnik6w powstale 
w wyniku odwolania Konkursu. 

§ 19 

1. Biorqcy udzial w Konkursie przyjmujq i w pelni akceptujq zasady Konkursu zawarte 
w Regulaminie, co potwierdzajq podpisem w karcie zgloszeniowej, 0 kt6rej mowa w § 6 ust. 1. 

na etapie wojew6dzkim oraz karcie uczestnika, 0 kt6rej mowa w § 13 ust. 3. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. 
3. Kwestie sporne, nieuregulowane niniejszym Regulaminem, b~dq rozstrzygane polubownie, 

a w przypadku braku porozumienia przez sqd powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby 
Kancelarii Prezydenta RP. 

§ 20 
W zwiqzku z sytuacjq epidemicznq zwiqzanq z pandemiq koronawirusa Organizator zastrzega sobie 
prawo do zmiany formuly, miejsca i terminu przeprowadzenia etapu og6lnopolskiego Konkursu. 
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Zal<\cznik nr 1 do Regulaminu 

KARTA ZGtOSZENIOWA 

uczestnictwa w "Konkursie dIa K61 Gospodyn Wiejskich 0 Nagrod~ Mal:ionki Prezydenta RP" 

ETAP WOJEWODZKI 

I. Dane Kola Gospodyn Wiejskich 

NazwaKGW AdresKGW NIP REGON Reprezentacja KGW 

II. Region reprezentowany przez Kolo Gospodyn Wiejskich 

Wojew6dztwo Powiat Gmina Miejscowosc 

III. Czas prowadzenia dzialaInoscil 

Data powstania Kola Data rejestracji Kola 
w Krajowym Rejestrze KGW 

1 Warunkiem udzialu w Konkursie jest min. 2-ietnia (na dzien zg!oszenia), udokumentowana dzialainosc, obejmujijca okres funkcjonowania Kola przed datij jego rejestracji 
w Krajowym Rejestrze KGW prowadzonym przez ARiMR. 
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IV. Osoba do kontaktu ze strony Kola Gospodyn Wiejskich 

Imil( Nazwisko Telefon Email 

V. Struktura organizacyjna Kola 

Liczba czlonkow Kola Przedzial wiekowy Udzial ml(zczyzn (TAK/N IE) 

VI. Charakterystyka Kola Gospodyn Wiejskich 

Krotka prezentacja historii KGW (maksymalnie pol strony). 
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CZEse PODLEGAIACA OCENIE 

VII. Przedstawienie dzialalnosci Kola 

1. przedstawienie minimum 10 aktywnosci Kola, ktore mialy miejsce w ciill:u ostatnich 2 lat dzialalnosci (rozpoczynajilc od 

najbardziej aktualnych). Wykazanie realizacji 10 dzialan jest niezb~dne do spelnienia wymogow formalnych i przyj~cia karty 

zgloszeniowej. 

Lp. Nazwa aktywnosci Rodzaj Data i miejsce Inicjatywa wlasna (W) / Potwierdzenie 
aktywnosci2 aktywnosci inicjatywa zewn~trzna (Z) realizacjiJ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

11. 
12. 

13. 

14. 

15. 

2 Lista rodzajaw aktywnosci znajduje s i ~ w Zal~czniku nr 1 do karty zgloszeniowej. W tabeli nalezy wpisac wybrany numer z podanej listy. 
J Potwierdzeniem rea lizacji jest np. printscreen (dodany jako zal~cznik do karty zgloszenioweil lub link do strony z informacj ~ 0 wydarzeniu, zapis w kronice, informacja 
w mediach, itp. (w tabeli wpisujemy numer zal~cznika). 
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2. Wspolpraca Kola z instytucjami partnerskimi - jednostkami samorz,\du terytorialnego, instytucjami samorz,\dowymi lub 

rz,\dowymi, organizacjami pozarz,\dowymi itp. w ci'lgu ostatnich 2 lat dzialalnoSci 

Instytucja partnerska Nazwa dzialania 
Data i czas trwania 

Potwierdzenie realizacji 4 dzialania 
1. 

2. 

3. 

-- - . - - . .. --

3. Zaanga:iowanie Kola w przeciwdzialanie pandemii COVID-19 

Lp. Czas trwania akcji Nazwaakcji Miejsce akcji 
(w tym data rozpocz~c ia) 

Odbiorcyakcji Opis dzialania 

1. 

2. 

3. 

4 Potwierdzeniem realizacji jest np. printscreen (dodany jako zalqcznik do karty zgloszeniowej) lub link do strony z info rmacjq 0 wydarzeniu, zapis w kronice, in formacja 
w med iach. itp. (w tabeli wpisujemy numer zalqcznika) . 
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4. Udzial w konkursach/przeghtdach lub innych wydarzeniach 0 charakterze wspolzawodnictwa w cij}KU ostatnich 2 lat dzialalnoSci 

Nazwa wydarzenia 
Ranga wydarzenia 

Data i miejsce Opis/Formula/prezentacja Zdobyta nagroda 
(gminna, powiatowa, 

wOjew6dzka. og61nopolska) wydarzenia udzialu Kola lub wyro:inienie 
(dodatkowo informacja za co) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

5. Posiadanie i prowadzenie strony internetowej lub medium spolecznoSciowego (Facebook, YouTube, Instagram itp.) dzialaj'lcego 

minimum 6 miesil;cy, na ktorym opisywana jest dzialalnoSi: Kola 

Lp. Nazwa medium Adres https:// 

1. 

2. 

3. 
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6. Podnoszenie wlasnych urniej~tnosci poprzez np. udzial w konferencjach, szkoleniach, warsztatach (w tyrn on-line) w ci'lgu 
ostatnich 2 lat dzialalnosci 

Lp. Nazwa wydarzenia Data Miejsce Cel 

1. 

2. 

3. 

'----- - - -- -

7. Podejrnowanie dzialan w rarnach wspierania rozwoju przedsi~biorczosci kobiet na wsi w ci'lgu ostatnich 2 lat dzialalnosci 

Lp. Rodzaj dzialanias Czas trwania Krotki opis dzialania Potwierdzenie realizacji dzialania 

1. 

2. 

3. 

, Rodzajem dzialania moze bye np. dzialanie 0 charakterze edukacyjnym, biznesowym, tu rystycznym. 
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VIII. lone szczeg61ne osi'lgnillcia Kola (dot. okresu calej dzialalnosci Kola)· np. wydanie albumu, spisanie kroniki miejscowosci, 

w kt6rej dziala Kolo, wytworzenie lokalnego produktu lub wpisanie go na Listll Produkt6w Tradycyjnych/oznaczenie 

znakiem ,,/akosc Tradycja" Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalneg%znaczenie mark'l "Polska Smakuje", 

stworzenie muzeum/izby pamillci, wydanie publikacji kulinarnych itp. 

Lp. Nazwa osi'lgnillcia Opis oSi'lgnillcia Data realizacji 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Ponadto oswiadczam, ie wszelkie tresci udost~pnione Organizatorowi Konkursu S'l zgodne z prawd'l i nie naruszaj'l praw os6b trzecich, w tym w szczeg61nosci ich praw 
autorskich oraz d6br osobistych. 

miejscowosc data pod pis osoby do kontaktu ze strony KGW 
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Zal'lcznik nr 1 do karty zgloszeniowej 

Lista rodzajow aktywnosci* 

Nr Rodzajaktywnosci 

1. Aktywnosc na rzecz dzieci 

2. Aktywnosc na rzecz senior6w 

3. Aktywnosc na rzecz ochrony przyrody Ina rzecz ekologii 

4. Aktywnosc 0 charakterze patriotycznym 

5. Aktywnosc 0 charakterze charytatywnym 

6. Aktywnosc 0 charakterze edukacyjnym 

7. Aktywnosc 0 charakterze integruj'!cym/mobilizuj'!cym do dzialania lokaln,! spolecznosc 

8. Aktywnosc 0 charakterze wspieraj,!cym rozw6j przedsi~biorczosci kobiet 

9. Aktywnosc 0 charakterze kulturotw6rczym - w zakresie popularyzacji i podtrzymywania regionalnych tradycji muzycznych 

10. Aktywnosc 0 charakterze kulturotw6rczym - w zakresie popularyzacji i podtrzymywania regionalnych tradycji kulinarnych 

11. Aktywnosc 0 charakterze kulturotw6rczym - w zakresie popularyzacji i podtrzymywania regionalnych tradycji n;kodzielniczych 

12. Aktywnosc w zakresie popularyzacji i podtrzymywania regionalnych tradycji folklorystycznych 
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Zat<\cznik nr 2 do Regulaminu 

Harmonoeram 
"Konkursu dla K6t Gospodyn Wiejskich 0 Naerod«: Malzonki Prezydenta RP" 

Data Etap Zadania 
Konkursu 

2-23 III 2021 r. wOjew6dzki 
Nab6r do Konkursu 
(rekrutacja za posrednictwem karty zg!oszeniowej) 

Ogloszenie wynik6w dla etapu wOjew6dzkiego -
10 V 2021 r. wojew6dzki zamieszczenie informacji na stronie internetowej 

www.prezydent.pl 

10-24 V 2021 r. og61nopolski Przesylanie kart uczestnika do etapu og61nopolskiego 

Dzien Konkursowy - Otr~busy 

19 VI 2021 r. og61nopolski Obrady Komisji, wydanie werdyktu - ogloszenie laureat6w 
Konkursu bez podawania miejsc, wr~czenie dyplom6w-
wyr6znien finalistom 

Wr~czenie nagr6d - Dozynki 2021 

wrzesien 2021 r. og61nopolski • Sobota - Konkurs wiencowy - miejsca II i III 

• Niedziela - Ceremonial Dozynkowy - miejsce I 
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