
 
 

 
 

 

REGULAMIN KONKURSU  

 I  Pikniku Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Grójeckiego 
 

 

1. ORGANIZATOR KONKURSU  

Organizatorem Konkursu jest Powiat Grójecki i Stowarzyszenie W.A.R.K.A.. 

 

2. FUNDATOR NAGRÓD 

Fundatorem nagród jest Starosta Powiatu Grójeckiego. 

 

3. ODBIORCY 

Konkurs jest adresowany do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu grójeckiego.  

 

4. CEL KONKURSU 

Celem ogólnym konkursu jest promocja jabłek z powiatu grójeckiego poprzez działalność KGW.  

Celami szczegółowymi są: 

1. Promocja działalności KGW z powiatu grójeckiego 

2. Integracja Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu grójeckiego 

3. Zwiększenie atrakcyjności Światowego Dnia Jabłka 

 

5. PRZEDMIOT I KRYTERIA KONKURSU 

W konkursie zostaną nagrodzone Koła Gospodyń Wiejskich, które w największym stopniu 

przyczynią się do realizacji celów Konkursu.  

Konkurs obejmuje 3 kategorie tj. 

 

1. Potrawa z jabłkiem 

W tej kategorii chodzi o zaprezentowanie w formie degustacji i sprzedaży dań, produktów, 

przetworów których składnikiem jest jabłko. Organizatorowi zależy aby jabłko pojawiło się w 

nazwie produktu lub produkt wskazywałby, że w jego składzie jest jabłko. 

Premiowane będą następujące elementy: 

 Oryginalność 

 Smak 

 Estetyka 

 

2. Stoisko z jabłkiem 

W tej kategorii KGW oceniane będzie stoisko. Organizatorowi zależy aby wpisywało się ono w 

charakter imprezy np. poprzez prezentację rękodzieła o motywie jabłkowym, w tym dekoracje 

z jabłek.  



 
 

 
 

 Interaktywność (np. prowadzenie na stoisku krótkich zabaw dla dzieci z jabłkiem) 

 Estetyka 

 Pomysłowość  

 

KGW mogą jednocześnie oprócz dań i elementów jabłkowych prezentować także na stoisku 

swoją inna działalność tj. niekoniecznie związaną z jabłkami. 

 

3. Nagroda publiczności 

 

6. NAGRODY 

Starosta Powiatu Grójeckiego przewidział nagrody w formie sprzętu AGD (wg potrzeb 

zwycięskich KGW). Pula na nagrody wynosi 5000zł.  

 

W kategorii „Potrawa z jabłkiem” planowane jest przyznanie nagród o wartości: 

1. Nagroda główna o wartości 1000zł 

2. Nagroda za zajęcie II miejsca o wartości 700zł 

3. Nagroda za zajęcie III miejsca o wartości 400zł 

 

oraz w kategorii „Stoisko z jabłkiem” planowane jest przyznanie nagród o wartości: 

1. Nagroda główna o wartości 1000zł 

2. Nagroda za zajęcie II miejsca o wartości 700zł 

3. Nagroda za zajęcie III miejsca o wartości 400zł 

 

W konkursie przewidziana jest również Nagroda publiczności o wartości 800zł, która zostanie 

przeznaczona dla KGW, które zbierze największą liczbę głosów.  

 

7. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW 

W skład Komisji oceniającej wejdzie – Starosta Powiatu Grójeckiego wraz z wybranymi przez 

siebie 2-4 osobami reprezentującymi Organizatorów lub Partnerów Światowego Dnia Jabłka. 

 

Komisja może w trakcie konkursu przyznać np. dwie nagrody główne i jedno wyróżnienie lub 

inaczej zadecydować – biorąc pod uwagę pule środków przeznaczonych na nagrody. 

 

Protokół z wyboru zwycięzców Konkursu Organizator przekaże do Starostwa Powiatowego w 

Grójcu. W celu ustalenia zakupu nagród i rozliczenia należy skontaktować się z Biurem Promocji 

Starostwa Powiatowego – promocja@grojec.pl, tel. 48 661 11 09 

 

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE STOISK 

1. Organizator Konkursu zapewnia: 

mailto:promocja@grojec.pl


 
 

 
 

a)  Wyznaczone miejsce na stoisko KGW o powierzchni 3x3m na terenie imprezy w ramach 

Światowego Dnia Jabłka 

b) Stół o wymiarach ok. 0,8 x 2,0m 

2. KGW zapewnia organizację własnego stoiska tj. zapewnienie: 

a) Namiotu wystawienniczego o wymiarach 3x3m  

b) Wyposażenie potrzebne do przygotowania stoiska i udziału w Konkursie 

c) We własnym zakresie podgrzewanie potraw (jeśli dotyczy) 

 

3. Organizator nie zapewnia dostępu do prądu  

 

9. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia do udziału w Konkursie należy: 

przesłać na adres warka@stowarzyszeniewarka.pl  

na formularzu stanowiącym zał. 1 do niniejszego Regulaminu 

w terminie do 15 września 2019r.  

 

10. INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

1. Światowy Dzień Jabłka odbywać się będzie 28 września (sobota) w Parku na Winiarach przy 

Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce (polana od ul. Turystycznej). 

2. Godziny imprezy 12.00 – 16.00 

3. Stoisko można przygotowywać od godz. 10.00 do godz. 11.30 (wjazd na teren imprezy bramą 

techniczną od ul. Turystycznej). 

4. Po zakończeniu imprezy należy zostawić po sobie porządek 

5. Prezentacja KGW odbywa się w duchu współpracy i wzajemnej pomocy pomiędzy KGW 

6. KGW zobowiązuje się do upublicznienia informacji o udziale w Światowym Dniu Jabłka m.in. 

poprzez promocję wydarzenia na FB. 

 

 

Załączniki 

Załącznik 1 – formularz wniosku 
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