
REGULAMIN 

Żuromińskiego Kongresu Kół Gospodyń Wiejskich oraz  

Klubów Seniora  

pod patronatem Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin- Anety Goliat 

§ 1. 

1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i tryb przeprowadzenia konkursu pn. „Żuromiński 

Kongres Kół Gospodyń Wiejskich oraz Klubów Seniora zwanego dalej „Konkursem”.  

2. Konkurs jest organizowany w celu rozbudzenia aktywności społecznej w gminie Żuromin, a w 

szczególności pogłębienia wiedzy o różnych formach działania na rzecz Kół Gospodyń Wiejskich oraz 

polityce senioralnej 

§ 2. 

1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Gmina i Miasto Żuromin oraz Żuromińskie Centrum 

Kultury w Żurominie. 

2. Patronat nad Konkursem obejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin Aneta Goliat  

3. Miejsce i termin- Plac Józefa Piłsudskiego – Żuromin- dnia 24 lipca 2022 r. od godz 14.00 

4. Konkurs jest adresowany do Kół Gospodyń Wiejskich z całego kraju, także zrzeszeń senioralnych 

zarówno formalnych jak i nieformalnych w formach klubów seniora, grup nieformalnych lub 

zrzeszonych przy parafiach, domach kultury, bibliotekach, Uniwersytetach Trzeciego Wieku i 

innych. 

§ 3. 

Do Konkursu może być zgłaszana działalność związana w szczególności z:  

1. Działalnością spożywczą- kulinarną 

 Przygotowaniem potrawy charakterystycznej dla miejscowości wiejskiej 

 Przygotowaniem ciasta, deseru 

 Przygotowaniem lokalnego napoju niealholowego (kompot, wywar, herbatka ziołowa) 

 Przygotowaniem lokalnego napoju alkoholowego (piwo, wino, nalewka) 

2. Przygotowaniem prezentacji scenicznej w czasie nie przekraczającym 15 minut 

 Piosenka jedna lub więcej 

 Przedstawienie sceniczne (kabaret, skecz, scenka teatralna) 

§ 4. 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.: 

 wypełnionego formularza zgłoszeniowego, według wzoru stanowiącego załącznik do 

regulaminu, zawierającego zgody na publikację danych zwycięzców na www.zck-zuromin.pl 

oraz i oświadczenie dotyczące danych osobowych. 

2. Formularze zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi dokumentami należy wysłać przez operatora 

pocztowego dostarczać osobiście lub drogą mailową na adres dyrektor.zck@wp.pl  w terminie, o 

którym mowa w ust. 1 (decyduje data wpływu do Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie, na 

adres: 

Żuromińskie Centrum Kultury w Żurominie, Plac Piłsudskiego 27, 09-300 Żuromin 

Z dopiskiem  „Konkurs dla KGW i KS 2022” 

3. Zgłoszenia telefoniczne nie będą przyjmowane. 

4. Organizator zapewnia scenę, nagłośnienie, komisję konkursową, miejsce na stanowisko 

sprzedażowe, dostęp do prądu, nagrody dla wyróżnionych wykonawców. 

5. Podczas konkursu odbędą się występy zgłoszonych KGW oraz Klubów Seniora a także 

zaproszonych zespołów artystycznych 

§ 5. 

1. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją”, w składzie 3 osób 

powołanych z grona osób niezwiązanych z uczestnikami 

2. Do zadań Komisji należy w szczególności: 



 zweryfikowanie formularzy zgłoszeniowych zgłoszonych do Konkursu;  

 dokonanie oceny punktowej formularzy zgłoszeniowych, o których mowa w pkt 1;  

 dokonanie wyboru laureatów Konkursu, którzy otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe oraz 

podziału tych nagród.  

3. Komisja dokona oceny nadesłanych zgłoszeń w formie dwuetapowej: 

 I etap - ocena formularzy zgłoszeniowych, 

 II etap - ocena przepisów kulinarnych  

Komisja jest powoływana na czas przeprowadzenia Konkursu.  

4. Członkom Komisji nie przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Komisji. 

§ 6. 

1. Komisja obraduje na posiedzeniach, zwoływanych przez przewodniczącego Komisji. 

2. Podczas posiedzeń dokonuje się oceny punktowej formularzy zgłoszeniowych i wyliczenia średniej z 

ocen, a w przypadków równych wyników przeprowadza się głosowanie celem ustalenia listy 

laureatów Konkursu.  

3. W głosowaniu, o którym mowa w ust. 2, rozstrzygnięcia podejmowane są zwykłą większością głosów, 

a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.   

4. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół, który zawiera w szczególności: 

 datę posiedzenia; 

 przyjęte ustalenia; 

 listę laureatów Konkursu; 

 listę obecności członków Komisji. 

 

§ 7. 

1. Lista nagrodzonych zostanie umieszczona na stronie internetowej www.zck-zuromin.pl oraz i w 

innych nośnikach medialnych. Laureaci Konkursu zostaną również poinformowani o otrzymaniu 

nagrody pisemnie na adres podany w zgłoszeniu konkursowym. 

2. Zakończenie Konkursu nastąpi w terminie dnia 24 lipca 2022 r. podczas finału Kongresu 

3. Decyzja Komisji co do oceny zgłoszeń oraz przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega 

zaskarżeniu. W przypadku otrzymania przez organizatorów, Komisję lub któregokolwiek z członków 

Komisji informacji, po lub przed przyznaniem przez Komisję nagrody wskazanej w niniejszym 

regulaminie, iż w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego 

regulaminu, organizatorowi przysługuje prawo do: 

  wstrzymania się z przekazaniem lub realizacją nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości; 

  odmowy przekazania lub realizacji nagrody przez danego uczestnika Konkursu i przekazania 

jej na rzecz innego uczestnika; 

  podjęcia decyzji o nie przyznawaniu nagrody w Konkursie; 

  w przypadku nagród już przyznanych - odebrania przyznanej nagrody. 

4. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.  

5. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie, Laureat Konkursu traci prawo do przyznanej nagrody. 

§ 8 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian 

przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na przeprowadzenie Konkursu.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator Konkursu. 

3. Osoba odpowiedzialna do kontaktu- Janusz Kuklewicz tel 508 125 748 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO ŻUROMIŃSKIEGO KONGRESU KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH  

ORAZ KLUBÓW SENIORA 24 LIPCA 2022 R W ŻUROMINIE 

POD PATRONATEM BURMISTRZ GMINY I MIASTA ŻUROMIN- ANETY GOLIAT 

 

 

1. Nazwa grupy…………………………………………………………………………………………... 

 

2. Liczba osób biorących udział w Kongresie…………………………………………………………… 

 

 

3. Adres, osoba zgłaszająca grupę, kontakt telefoniczny……………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………........................ 

 

4. Kategoria udziału – występ sceniczny TAK, NIE *,  

Jeśli TAK- proszę wymienić potrzeby sceniczne w zakresie nagłośnienia 

 

5. Udział w konkursie kulinarnym TAK, NIE* 

Jeśli TAK- proszę wymienić w jakiej kategorii………………………………………………………. 

 

6. Wystawienie stoiska sprzedażowego TAK, NIE* 

 

 

 

    Pieczątka instytucji zgłaszającej i/ lub podpis osoby zgłaszającej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*- właściwe podkreślić. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


