Gmina Górzno

TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH
WSCHODNIEGO MAZOWSZA 2018

I. W turnieju mogą wziąć udział:
- Koła Gospodyń Wiejskich i Miejskich
- Stowarzyszenia działające na rzecz danej wsi, zespoły ludowe.
Podmioty, które zgłoszą się do Turnieju, zwane są dalej KGW (Koło Gospodyń
Wiejskich).
II. Postanowienia ogólne
Organizatorem Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Wschodniego Mazowsza
2018, zwanym w dalszej części regulaminu Turniejem, jest Katolickie Radio
Podlasie, Fundacja Podlaskie Centrum Radiowe oraz Wójt Gminy Górzno.

III. Cel Turnieju

Turniej KGW Wschodniego Mazowsza 2018 (powiaty: garwoliński, łosicki,
łukowski /wyjątkowo/, miński, sokołowski, węgrowski) ma celu promocję KGW,
które wyróżniają się swoją działalnością a także pokazanie jak wiele dobrego
dzieje się dzięki nim w małych lokalnych społecznościach.
IV. Patronat honorowy nad Turniejem obejmuje:

- Pani Maria Koc, Wicemarszałek Senatu RP.
- Pan Zbigniew Kuźmiuk, Poseł do Parlamentu Europejskiego
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V. Czas trwania Turnieju
1 etap
Czas zgłaszania uczestników: od 19 lutego do 30 kwietnia 2018r.
2 etap
Prezentacja zgłoszonych KGW do Turnieju na antenie Katolickiego Radia
Podlasie, na portalu Podlasie24.pl oraz w lokalnej prasie od 1 maja do 14 sierpnia
2018 r.

3 etap
Głosowanie za pomocą SMS (509 056 590), za pośrednictwem kuponów z prasy
lokalnej i za pomocą Internetu na portalu Podlasie24.pl.
W wyniku głosowania od 16 sierpnia do 3 września zostanie wyłonionych 10
najlepszych KGW. Zostaną one zaproszone na galę finałową do Górzna 30
września 2018 r. Zaproszenie zostanie skierowane także do pozostałych KGW,
które zgłosiły się do Turnieju.
4 etap
W czasie gali finałowej, po autoprezentacji każdego z 10 KGW i uwzględnieniu
głosowania internetowego już tylko na wybranych 10 KGW, zostaną wybrane
przez jury 3 najlepsze KGW Turnieju. Następnie zostaną wręczone nagrody.

Postanowienia szczegółowe
1. Podmioty uprawnione do wzięcia udziału w Turnieju
W Turnieju mogą brać udział KGW działające na terenie powiatów: garwolińskiego,
łosickiego, łukowskiego (wyjątkowo), mińskiego, siedleckiego, sokołowskiego i
węgrowskiego.
Uprawnieni do zgłaszania kandydatów poza samymi KGW są: Gminne i Miejskie
Ośrodki Kultury oraz inne podmioty (np.: parafie, OSP, itp.) z terenu działania KGW.
2. Zasady zgłaszania
Zgłoszenia kandydatów do Turnieju można dokonać w terminie od 19.02.2018r. do
30.04.2018r. za pomocą kuponów zgłoszeniowych publikowanych w prasie, drogą mailową
na adres: promo@radiopodlasie.pl lub drogą pocztową . Zgłoszenia należy przesyłać na adres
Organizatora: Katolickie Radio Podlasie ul. Bpa Świrskiego 56 08-110 Siedlce z dopiskiem
na kopercie ,,Turniej KGW Wschodniego Mazowsza 2018’’. Formularz zgłoszeniowy do
pobrania znajduje się na stronie: www.podlasie24.pl.w zakładce: Turniej KGW.
Zgłoszenia można również przedstawić telefonicznie: 500 105 907
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3. Zasady głosowania
1. W turnieju KGW Wschodniego Mazowsza 2018 można głosować na 3 sposoby:
Wysyłając SMS pod numer 509 056 590 w treści wpisując KGW i numer uczestnika
(np. KGW 99). Lista KGW z przyznanym numerem porządkowym zostanie
opublikowana na stronie: podlasie24.pl. Koszt jednego SMS -a jest liczony wg stawek
operatora wysyłającego. Z jednego numeru telefonu można wysłać 5 SMS - ów.
Jeden SMS liczony jest jako 1 głos. SMS - y można wysyłać od 16 sierpnia do 3
września 2018r.
Za pomocą kuponów drukowanych w prasie w wydaniach do 26 sierpnia 2018 r.
Jeden kupon ma równowartość 3 głosy. Wypełnione kupony należy przesłać lub
dostarczyć do redakcji KRP, najpóźniej do 3 września 2018r.
Za pośrednictwem strony internetowej www.podlasie24.pl od 16 sierpnia do 3
września 2018 r. Regulamin odnośnie głosowania internetowego zostanie
opublikowany 16 sierpnia 2018 r.
2. Aktualne wyniki głosowania będzie można śledzić na stronie www.podlasie24.pl.
Głosy oddane za pomocą kuponów zostaną doliczone do tych, które kandydaci
uzyskali w drodze głosowania SMS.
3. Każdorazowe przesłanie SMS - a o odpowiedniej treści oznacza akceptację
niniejszego Regulaminu.
4. SMS -y przesłane po terminie zakończenia głosowania, nie zostaną uznane.

4. Wybór Zwycięzców
1. W oparciu o pierwszy etap głosowania od 16 sierpnia do 3 września zostanie wybranych 10
najlepszych KGW Turnieju.
2. Następnie od 4 do 17 września nastąpi głosowanie tylko za pomocą Internetu na stronie
podlasie24.pl na 10 KGW wybranych w poprzednim etapie głosowania.
3. W czasie Gali Finałowej Turnieju w Górznie głosy z drugiej tury głosowania, ocena
autoprezentacji danego KGW na scenie oraz praca Jury Turnieju wyłonią najlepszą trójkę
Turnieju.
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5. Nagrody
Pierwsze miejsce: Tytuł "Złote Koło Gospodyń Wiejskich" Wschodniego Mazowsza 2018,
nagroda w postaci wyjazdu wszystkich członków KGW do Europarlamentu oraz nagrody
rzeczowe.
Drugie miejsce: Tytuł "Srebrne Koło Gospodyń Wiejskich" Wschodniego Mazowsza 2018,
nagroda w postaci weekendowego pobytu wszystkich członków KGW w Hotelu Zamek
Biskupi Janów Podlaski **** sponsorowanego przez Grupę ARCHE oraz nagrody rzeczowe.
Trzecie miejsce: Tytuł "Brązowe Koło Gospodyń Wiejskich" Wschodniego Mazowsza 2018,
nagroda w postaci dwudniowego wyjazdu KGW do Krakowa oraz nagrody rzeczowe.
Miejsca 4 - 10: pamiątkowe dyplomy plus nagrody rzeczowe.

6. 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 dostępny w siedzibie organizatora w Siedlcach, ul. Bp. I. Świrskiego 56 oraz
na www.podlasie24.pl.
7. 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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