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XII Konkurs Kiszenia Kapusty Metodą Tradycyjną w Makowicach- 2019 
 

Regulamin 
 

Cele Konkursu 

Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w poznanie, 
upowszechnienie i podtrzymywanie obrzędów, tradycji oraz integracja środowisk 
uczestniczących w konkursie. 

Organizatorzy Konkursu  

Organizatorami  Konkursu są:  

1) Samorząd Województwa Opolskiego, 

2) Stowarzyszenie – Koło Gospodyń Wiejskich „MAK” w Makowicach 

 

Adresat Konkursu 

Konkurs przeznaczony jest dla Kół Gospodyń Wiejskich i organizacji pozarządowych oraz 
sołectw działających na obszarze województwa opolskiego. 
 

Przebieg Konkursu i warunki uczestnictwa  

1. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału do Organizatora – Stowarzyszenia 
KGW „MAK” w Makowicach i dostarczenie w terminie do dnia 25.09.2019 r. „KARTY 
ZGŁOSZENIA” stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. W konkursie udział może wziąć maksymalnie 10 drużyn. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

3. W konkursie uczestniczyć będą drużyny składające się do 10 osób – załącznik               
nr 2 „LISTA UCZESTNIKÓW”.   

4. Każda drużyna otrzymuje od organizatora taką samą ilość kapusty, soli i marchwi oraz 
szatkownicę ręczną i gar do kiszenia.  

5. Do rywalizacji przystępują dwie drużyny jednocześnie. Liczyć się będzie czas ukiszenia 
kapusty. 

6. Uczestnictwo w konkursie zobowiązuje również do  przygotowania dowolnej potrawy          
z kapusty i przywiezienia  jej na konkurs kiszenia. 

7. Dodatkowo, każda drużyna będzie musiał odpowiedzieć na losowo wybrane pytanie 
dotyczące Odnowy Wsi. 
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8. Oceny kiszenia kapusty dokonuje 3 osobowe jury powołane przez organizatora. Jury 
będzie brało pod uwagę:  

 czas ukiszenia, 
 ilość odciśniętej wody, 
 porządek pozostawiony na stanowisku 
 potrawa z kapusty 
 odpowiedź na pytanie. 

9. Nagrody zostaną przyznane laureatom konkursu od I do III miejsca. Dodatkowo 
Organizator wręczy nagrody za udział w konkursie. 

 
 

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. Organizator zapewnia poczęstunek dla poszczególnych delegacji (posiłek, ciepłe 

napoje i ciasto), w związku z powyższym ilość uczestników powinna być zgodna        

z „Listą uczestników” dostarczoną wraz z kartą zgłoszeniową. 

3. Każda drużyna składa imienne oświadczenie w zakresie ochrony danych 

osobowych osób ją reprezentujących – załącznik nr 3,  pozwalające na 

opublikowaniu wizerunków uczestników w ogólnie dostępnych mediach jako 

promocja zrealizowanego zadania publicznego. 

 

 


