Regulamin konkursu "Kobiety na start" dla najbardziej aktywnych grup kobiet wiejskich
organizowany przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o.
§1
Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Kobiety na start" jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze
Sp. z o.o. wydawca "Tygodnika Poradnika Rolniczego", Top Agrar Polska, "Modna Gospodyni" zwane
dalej Organizatorem.
2. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę konkursu.

§2
Cel konkursu:
Celem konkursu jest promocja działalności Kół Gospodyń Wiejskich i innych grup kobiet wiejskich,
oraz prezentacja tych grup kobiet, które aktywnie działają na rzecz otaczającego ich środowiska, np.
integracji z lokalną społecznością.
§3
Czas trwania konkursu
Konkurs będzie przebiegał w 3 etapach:
Okres zgłaszania kandydatów: 15.02.2015 - 30.10.2015 r.
I etap
Jury spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur wybierze 48 grup kobiet wiejskich, po 3 z każdego
województwa. Wyniki I etapu będą opublikowane na łamach "Tygodnika Poradnika Rolniczego"
i magazynu „Modnej Gospodyni”.
II etap
Jury spośród 48 zakwalifikowanych do tego etapu wybierze 16 grup kobiet wiejskich, po jednej
z każdego województwa. Wyniki tej części konkursu będą opublikowane na łamach magazynu
"Modna Gospodyni" w numerze 1/2016 i 2/2016 oraz na stronach "Tygodnika Poradnika Rolniczego".
III etap - finał:
1. Trzy najlepsze grupy kobiet wiejskich zostaną wybrane w oparciu o decyzję Jury.
O kolejności przyznania nagród zadecyduje Jury.
2. Dodatkowo jedna grupa kobiet wiejskich otrzyma nagrodę Czytelników.
Nagrodę Czytelników otrzyma ten kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów w głosowaniu
Czytelników.

3. Termin oraz zasady głosowania czytelników będą ogłoszone w magazynie "Modnej Gospodyni"
i na łamach „Tygodnika Poradnika Rolniczego” oraz na stronie www.modnagospodyni.pl.
4. Ogłoszenie wyników nastąpi w magazynie „Modna Gospodyni” 3/16 oraz na łamach „Tygodnika
Poradnika Rolniczego” .

5. Wręczenie nagród odbędzie się podczas Gali Finałowej.
§4
Podmioty uprawnione do wzięcia udziału w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych
organizacjach rolników oraz na podstawie innych ustaw, w tym w formie stowarzyszeń.
2. W konkursie mogą brać udział także inne podmioty prowadzące działalność o charakterze
podobnym do Kół Gospodyń Wiejskich (stowarzyszenia, grupy niezarejestrowane i niezrzeszone).
§5
Nagrody dla laureatów
1. Nagrody dla laureatów finalistów konkursu "Kobiety na start" w klasyfikacji ogólnopolskiej:
I nagroda: 7.000 zł
II nagroda: 5.000 zł
III nagroda: 3.000 zł
oraz 13 wyróżnień w postaci nagród rzeczowych o wartości nie mniejszej niż 50 zł brutto/każda.
2. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi podczas Gali Finałowej Ogólnopolskiego
Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich w Licheniu w 2016 r.
3. Podatek od nagród pokrywa zdobywca nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Zwycięzcom nie przysługuje prawo zamiany wygranej nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inne
przedmioty.
§6
Zasady zgłaszania kandydatów
1. Uprawnieni do zgłoszenia Kandydatów są: czytelnicy "Tygodnika Poradnika Rolniczego", "Top
Agrar Polska", "Modna Gospodyni", samorządy, instytucje rolnicze, internauci oraz sami
zainteresowani kandydaci.
2. Zgłoszenia Kandydatów należy dokonywać w okresie od 9 lutego do 30 października 2015 r.

3. Zgłoszenia należy przesyłać na adres Organizatora: Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. , ul.
Metalowa 5, 60-118 Poznań, z dopiskiem konkurs "KGW na start" lub "Kobiety na start" lub na
adres mailowy: konkurs@modnagospodyni.pl. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data jego
wpłynięcia do Organizatora.
4. Zgłoszenia Kandydatów w konkursie "Kobiety na start" dokonuje się za pomocą formularza
zgłoszeniowego, który jest do pobrania ze strony www.modnagospodyni.pl oraz tygodnikrolniczy.pl lub przesyłając zgłoszenie w innej formie, zawierające następujące informacje: nazwę,
kontaktowy adres, numer telefonu oraz adres e-mail, imię i nazwisko osoby przewodniczącej,
rok założenia z opisem przebiegu działalności.
Zgłoszenie może zawierać następujące załączniki:
– co najmniej 4 zdjęcia kroniki KGW (okładka, pierwsze, ostatnie i najciekawsze wydarzenie
z działalności)
– adres strony internetowej, na której opisywana jest działalność
– adres profilu w portalach społecznościowych (Facebook, youtube itp.), na którym opisywana
jest działalność grupy
– inna prezentacja działalności grupy.
5. Osoba reprezentująca Kandydata składająca zgłoszenie wyraża tym samym w imieniu Kandydata
zgodę na udział w Konkursie oraz publikację zdjęć.
6. W przypadku gdy zgłaszającym nie jest Kandydat, do zgłoszenia należy dołączyć zgodę Kandydata
na udział w Konkursie oraz publikację zdjęć.
7. Nadesłanych zdjęć Organizator nie zwraca.
§7
Kryteria oceny
Jury ocenia Koła Gospodyń Wiejskich i inne grupy kobiet wiejskich wg następujących kryteriów:
–
–
–
–

aktywności działania na rzecz społeczności lokalnej
kultywowania dziedzictwa kulturowego: kulinarnego, rękodzielniczego, plastycznego,
muzycznego
działalności edukacyjnej
umiejętności organizacyjnych.
§8
Zasady głosowania Czytelników

Zasady głosowania Czytelników zostaną podane do publicznej wiadomości do końca 2015 r.
§9
Wybór najbardziej aktywnych grup
kobiet wiejskich 2015
1. Laureatów konkursu dla najbardziej aktywnych grup kobiet wiejskich w klasyfikacji ogólnopolskiej
wybierzemy w oparciu o decyzję Jury.
2. Skład Jury zostanie przedstawiony do 31 grudnia 2015 r.

§10
Informacja o konkursie
Wszelkie informacje na temat konkursu zamieszczone zostaną na łamach czasopisma "Tygodnik
Poradnik Rolniczy" oraz na stronach internetowych Organizatora, tj. www.modnagospodyni.pl,
www.tygodnik-rolniczy.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 8690600
od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 – 12.00. Regulamin dostępny jest w siedzibie
Organizatora w Poznaniu (60-118 Poznań), przy ul. Metalowej 5.

§11
Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie, listem poleconym na adres – Polskie Wydawnictwo Rolnicze
Sp. z o.o. ul. Metalowa 5, tel. 61 869 06 00, 60-118 Poznań, z dopiskiem „konkurs KGW na start” lub
"konkurs Kobiety na start" albo pocztą elektroniczną na adres: konkurs@modnagospodyni.pl.
2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca.
3. Termin rozstrzygnięcia reklamacji wynosi 14 dni od daty jej wpłynięcia do Organizatora. O jego
rezultacie składający reklamację zostanie niezwłocznie powiadomiony listem poleconym.
4. Nie podlegają rozparzeniu reklamacje niezawierające danych podmiotu zgłaszającego oraz opisu
przyczyn reklamacji.
§12
Postanowienia końcowe
1. Deklarując wzięcie udziału w konkursie, w sposób przewidziany niniejszym regulaminem, uczestnik
wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu, w tym na przetwarzanie swoich danych
osobowych w celach marketingowych przez Organizatora i zobowiązuje się do przestrzegania
niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.

