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REGULAMIN KONFERENCJI „AKADEMIA KOBIET WIEJSKICH” 

ORAZ 

KONKURSU NA „NAJŁADNIEJSZE STOISKO KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH”  

  

Art. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konferencji pn. „Akademia Kobiet Wiejskich” oraz  

konkursie na „Najładniejsze stoisko Kół Gospodyń Wiejskich” w ramach operacji „Akademia Kobiet 

Wiejskich”, zwanych dalej odpowiednio konferencją i konkursem. 

2. Organizatorami konferencji i konkursu są: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza oraz Lokalna Grupa 

Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”. 

3. Konferencja realizowana jest w ramach planu działania Krajowej Sieć Obszarów Wiejskich. 

4. Miejsce i termin konferencji: 6 – 7 października 2022 r., Lidzbark Warmiński. 

5. Konferencja i konkurs są skierowane do członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa 

warmińsko-mazurskiego. Ilość miejsc jest ograniczona. 

6. Poprzez zgłoszenie swojego udziału każdy uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do 

przestrzegania zawartych w nim zasad oraz potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają 

go do uczestnictwa w konferencji i konkursie. 

7. Konferencja może zostać odwołana lub zmieniona (tj. forma lub liczba uczestników może zostać 

dostosowana do panujących uwarunkowań w Polsce) ze względu na obostrzenia związane z epidemią 

COVID-19. 

8. Organizatorzy pokrywają następujące koszty związane z udziałem w konferencji:  

a. zakwaterowanie (nocleg: z 6 na 7 października 2022 r.), 

b. wyżywienie (kolacja, obiady, śniadania oraz serwisy kawowe), 

c. warsztaty z malowania ceramiki – malowanie kafli. 

9. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży związanych z uczestnictwem w konferencji.          

 

Art. 2. KONFERENCJA 

1. Rozpoczęcie konferencji: 6 października 2022 r. godz. 11.00.  

2. Zakończenie konferencji: 7 października 2022 r. godz.13.00.  

3. Adres konferencji: Hotel Termy Warmińskie, ul. Kąpielowa 1, 11-100 Lidzbark Warmiński. 

4. Program konferencji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
5. Podczas konferencji nastąpi prezentacja KGW uczestniczących w wydarzeniu. Zadaniem uczestników 

będzie przygotowanie max. 5-cio minutowej prezentacji o KGW. 

 

Art. 3. KONKURS NA „NAJŁADNIEJSZE STOISKO KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH” 

1. Konkurs jest integralną częścią konferencji.  

2. Celem konkursu jest zaprezentowanie dorobku rękodzielniczego KGW, utrzymanie, rozwijanie tradycji i 
obyczajów regionalnych, promocja inicjatyw lokalnych, pogłębianie więzi z regionem, aktywizacja i 
rozwój społeczności lokalnych.  
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3. Ocenie poddane zostaną stoiska wystawowe przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich podczas 
konferencji pn. „Akademia Kobiet Wiejskich” w Lidzbarku Warmińskim w dniu 6 października 2022 r. 

4. Kryteria oceny:   
1) kompozycja przestrzenna stoiska,  
2) kompozycja układu eksponatów,  
3) sposób prezentacji stoiska,  
4) atrakcyjność wizualna i obfitość oferty produktów prezentowanych na stoisku. 
5. Udział w konkursie jest obowiązkowy dla uczestników konferencji. 
6. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie komisji konkursowej ani członkowie ich rodzin. 

7. Organizator przewiduje dla laureatów Konkursu nagrody finansowe w wysokości:  
I. miejsce – 2000 zł, 

II. miejsce – 1500 zł, 

III. miejsce – 1000 zł, 

IV. miejsce – 800 zł, 

V. miejsce – 600 zł.  

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród.   

9. Decyzje komisji konkursowej, złożonej z Organizatorów, są wiążące i ostateczne. 

 

Art. 4. ZASADY REKRUTACJI 

1. Koła Gospodyń Wiejskich, które chcą wziąć udział w konferencji, proszone są o dokonanie 

do 23 września 2022 r. zgłoszenia: 

− poprzez formularz na stronie: https://forms.gle/eLFgajHdvNxrLTbp7  

lub 

− mailowo na adres: a.naumczyk-szalaj@wmirol.org.pl 

lub  

− w wersji papierowej na adres: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, 10-416 Olsztyn, ul. 

Towarowa 1 

2. Osoba do kontaktu: Anna Naumczyk-Szałaj, tel./fax 89 534-05-67 wewn. 24, 

e-mail: a.naumczyk-szalaj@wmirol.org.pl  

3. Każde KGW może zgłosić co najmniej 1 i nie więcej niż 5 członkiń. 

4. W przypadku dużej ilości zgłoszeń pierwszeństwo udziału będą miały KGW, które wcześniej nie brały 

udziału w podobnych przedsięwzięciach realizowanych przez Organizatorów. 

5. Organizatorzy do 27 września 2022 r., po dokonaniu oceny nadesłanych zgłoszeń, wyłonią uczestników 

konferencji.   

 

Art. 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w konferencji i konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię 

nazwisko, adres) oraz publikację wizerunku.   

2. Informacje o osobach nagrodzonych i ich produktach zostaną opublikowane w regionalnych mediach, 

w Biuletynie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, itp.   

3. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży związanych z uczestnictwem w konferencji i konkursie.          

https://forms.gle/eLFgajHdvNxrLTbp7
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4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokumentowania wydarzenia i nieodpłatnego 

upowszechniania materiałów audiowizualnych i wizualnych w celu promocji i przygotowania 

sprawozdania z realizacji operacji „Akademia Kobiet Wiejskich”. 

5. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem ostatecznie rozstrzygają Organizatorzy. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie. 

7. Akceptacja regulaminu odbywa się przez złożenie zgłoszenia.   

8. Akceptacja regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych 

osobowych przez Organizatorów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia operacji „Akademia 

Kobiet Wiejskich”, w tym konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami i wydania 

nagród zwycięzcom oraz w zakresie niezbędnym do upublicznienia w prasie, na stronie internetowej 

Organizatorów oraz mediach informacji o całym wydarzeniu, w tym przebiegu i wynikach konkursu. 

 

 

 

 

 


