
   
 
      
 
         VIII.  Nagrody: 
                 Każda z kategorii konkursowych będzie odrębnie oceniana i nagradzana.  
                 Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody pieniężne. 
               -  W kategorii „ Prezentacja artystyczna” otrzymają: 
                  I miejsce – 2500 zł 
                  II miejsce – 2000 zł 
                  III miejsce – 1500 zł  
                  Wyróżnienie – 1000 zł 
                  Wyróżnienie – 1000 zł 
               - W kategorii „Wystawa rękodzieła i przedmiotów użytkowych związanych z wsią”              
                 otrzymają: 
                  I miejsce –  2500 zł 
                  II miejsce –  2000 zł 
                  III miejsce –  1500 zł  
                  Wyróżnienie – 1000 zł 
                  Wyróżnienie – 1000 zł 
               - W kategorii „Tradycyjna potrawa regionalna” otrzymają: 
                  I miejsce – 1000 zł 
                  II miejsce – 800 zł 
                  III miejsce – 600 zł  
                  Wyróżnienie – 400 zł 
                  Wyróżnienie – 400 zł 
          
 
 
         Uczestnicy Turnieju oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie  

          i udostępnianie swoich danych oraz wykonywanie i wykorzystywanie przez   

         Organizatora zdjęć wykonanych w czasie Turnieju w publikacjach i na stronie   

          internetowej Organizatora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  

Operacja pn. „Regionalny Turniej Sołectw” współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  

Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  

na lata 2014-2020.  Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Materiał opracowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Szadku. 
 
 

 
  

Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury 
w Szadku 



 
     Patronat: 

 

                                                                              
 

           Marszałek Województwa                Starosta                          Burmistrz  Gminy  i Miasta 
                      Łódzkiego          Zduńskowolski                                  Szadek 

 
         Partnerzy: 
 

                      
                   
 
               Gmina i Miasto             Lokalna Grupa 
                     Szadek                 Działania „Podkowa”   
          
         Organizator: 
 
                                    Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Szadku 
 
 
        II. Cel imprezy: 
           - Ochrona i kultywowanie bogactwa tradycyjnej kultury ludowej                          
           - Integracja środowiska lokalnego. 
           - Pobudzenie i aktywizacja środowiska lokalnego do uczestnictwa w inicjatywach 
             kulturowych. 
      - Promocja, poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych dla rozwoju obszarów wiejskich 

     Województwa Łódzkiego. 
 
        III. Miejsce i czas: 
           - Teren rekreacyjny przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Szadku,  
           ul. Widawska 16, 98-240 Szadek 
           - 1.09.2019 r., rozpoczęcie od godz. 12

00 

 
        IV.  Uczestnicy: 
      Turniej skierowany jest do wszystkich sołectw z terenu województwa łódzkiego.  
 
        V.  Zasady organizacyjne: 
 

1. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do dnia 23.08.2019 r. .  
                 na załączonych kartach uczestnictwa na adres: 
                 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Szadku, ul. Widawska 16, 98-240 Szadek  
                 e-mail: mgok.szadek@op.pl  
           2 .   Z uwagi na ograniczenie liczby uczestników do 30 reprezentacji, o udziale  
                  decyduje kolejność zgłoszeń. Przynajmniej 50% osób z reprezentacji powinno  
                  być  w wieku poniżej 35 lat.   
  

 
 
     

3. Organizator zapewnia domki do prezentacji wystaw i potraw. Każdy wystawca     
       otrzymuje jeden domek o wymiarach 2 m x 3 m (+/- 10%) i odpowiada  
       za ewentualne zniszczenia. 
4. O rozmieszczeniu stoisk konkursowych decyduje organizator. 
5. Uczestnicy wystaw konkursowych zobowiązani są do utrzymania czystości    

i porządku na stoiskach i w otoczeniu. 
6. Prezentacje artystyczne będą się odbywać w amfiteatrze przy Miejsko- 

Gminnym Ośrodku Kultury w Szadku (ul. Widawska 16, Szadek). 
7. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

 
 
       VI. Prezentacje konkursowe - kategorie:  
  

1. Prezentacja artystyczna obejmująca program kabaretowy lub obrzędowy 
(np. Andrzejki, zapusty, dożynki, oczepiny, śmigus-dyngus, sobótka i inne).  

                  Czas prezentacji nie może przekroczyć 15 minut.     
       Kryteria oceny:      
      - oryginalność i pomysłowość przedstawianej prezentacji, 
      - walory artystyczne i estetyka wykonania, 
      - zaangażowanie całego środowiska wiejskiego przy realizacji zadania   
      (wielopokoleniowy charakter). 

 
2. Wystawa tematyczna zawierająca elementy rękodzielnictwa i przedmiotów   
      użytkowych związanych z wsią ( np. prace haftowane lub szydełkowe,  

          wycinanki, ozdoby świąteczne, rzeźby, wyroby wikliniarskie, rymarskie).  
       Kryteria oceny:      

                  - kompozycja przestrzenna stoiska oraz koncepcja układania eksponatów 

                  - wartość artystyczna wyeksponowanych rzeczy w domku   

                    oraz sposób prezentacji sołectwa 

  - prezentacja rzemiosła lokalnego 

                  - ogólne wrażenia estetyczne stoiska oraz zastosowane wzornictwo 

 

    3.    Tradycyjne potrawy regionalne – prezentacja i degustacje 
           Na stoisku może być prezentowanych wiele potraw, ale do konkursu  
           zgłaszamy tylko jedną. 

        Kryteria oceny:      

                   - walory smakowe i dobór produktów 

                   - sposób podania potrawy  

            - kreatywność i pomysłowość 
 

 
 
 
 
 

 
 

Gminne Stowarzyszenie 
Gospodyń Wiejskich 
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