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Kiszenie kapusty - dzień tradycji i integracji społeczności wiejskiej
Regulamin Konkursu Kiszenia Kapusty
Makowice 2013.
Cele Konkursu
Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w poznanie, upowszechnienie
i potrzymanie obrzędów, tradycji obszaru objętego LSR oraz integracja środowisk uczestniczących
w konkursie.
Organizator Konkursu
Organizatorem
w Makowicach.
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Adresat Konkursu
Konkurs przeznaczony jest dla Kół Gospodyń Wiejskich i Organizacji Pozarządowych działających
na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Złota Ziemia”.
Przebieg Konkursu i warunki uczestnictwa
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W konkursie uczestniczyć będzie 10 drużyn składających się z 10 osób.
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału do Organizatora.
O udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszenia.
Każda drużyna otrzymuje od organizatora taką samą ilość kapusty, sól, szatkownicę ręczną oraz beczkę.
Każda drużyna ma 20 minut na ukiszenie kapusty w sposób tradycyjny.
Uczestnictwo w konkursie zobowiązuje dodatkowo do przedstawienia inscenizacji dotyczącej obrzędu
KISZENIA KAPUSTY (śpiew, taniec, wiersz, skecz, itp.). Przedstawiona scenka nie może przekroczyć 10
minut.
7. Oceny kiszenia kapusty dokonuje 3 osobowe jury powołane przez organizatora. Jury będzie brało pod
uwagę:
ilość odciśniętej wody,
prezentacja drużyny (wygląd, stroje),
porządek na stanowisku.
Nagrody
1. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc przyznane będą nagrody rzeczowe w wysokości:
I miejsce – 900,00 zł
II miejsce – 700,00 zł
III miejsce – 500,00 zł.
1. Organizator przewiduje przyznać trzy wyróżnienia w postaci nagrody rzeczowej w wysokości 300,00 zł
każde.
2. Nagrody będą przydzielane w formie zakupów wyposażenia. Charakter nagród zależny będzie od woli
laureatów, przy czym nagrody muszą dotyczyć wyposażenia z zakresu sprzętu AGD.
3. Poza wymienionymi w pkt. 1 i 2, na wniosek komisji oceniającej mogą być stosowane inne wyróżnienia.
4. Laureaci zostaną poproszeni o pisemne przedstawienie potrzeb co do charakteru nagród, zgodnie
z wysokością zdobytej nagrody.
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec,
w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
2. Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” – małe projekty program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013.

