Regulamin konkursu
"Rozkręćmy Koła Gospodyń Wiejskich"
na założenie Kół Gospodyń Wiejskich na terenie gmin Frombork i Braniewo
organizowanego przez Fundację ŻÓŁTY SZALIK
§1
Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Rozkręćmy Koła Gospodyń Wiejskich" jest Fundacja
„Żółty Szalik” z siedzibą we Fromborku, zwane dalej Organizatorem.
2. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę konkursu.
§2
Cel konkursu:
Celem konkursu jest stworzenie i/lub wsparcie działalności czterech Kół Gospodyń Wiejskich na
terenie gmin Frombork i Braniewo. Planuje się utworzenie lub wsparcie funkcjonowania
czterech kół (jedno z terenu gminy Frombork oraz trzy z terenu gminy Braniewo), które będą
aktywnie działać na rzecz otaczającego ich środowiska, w tym integracji lokalnej społeczności
oraz kultywowania tradycji lokalnych.
§3
Czas trwania konkursu
Okres zgłaszania kandydatów: 25.11.20019-10.12.2019r. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu
20.12.2019r.
§4
Uprawnieni do wzięcia udziału w konkursie
W konkursie mogą brać udział:
a) wszystkie grupy spełniające warunki wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń
Wiejskich koła utworzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
kołach gospodyń wiejskich (minimum 10 osób, które tworzą Komitet Założycielski.
Członkiem koła może zostać każdy, kto ukończył 18 lat i kogo miejscem zamieszkania
jest wieś będąca terenem działalności koła.)
b) istniejące już Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Frombork i Braniewo

§5
Nagrody dla laureatów
Wybrane w konkursie koła będą mogły liczyć na szeroką pomoc Fundacji „Żółty Szalik” w
zarejestrowaniu, rozpoczęciu lub rozwinięciu prowadzonej już działalności. Wsparcie to
obejmie:
- ewentualna pomoc w zarejestrowaniu KGW w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń
- wsparcie animatora
- pomoc w organizacji warsztatów oraz imprez integracyjnych
- wsparcie finansowe w wysokości do 2500 zł
Najbardziej zaangażowane grupy mogą liczyć na dodatkowe wsparcie do wysokości 1500zł
(w tym wyjazdy, dodatkowe szkolenia).
§6
Zasady zgłaszania kandydatów
1. Uprawnione do zgłoszenia w konkursie są minimum 10 osobowe grupy lub działające już
KGW reprezentujące wsie z terenu gmin Frombork i Braniewo.
2. Zgłoszenia Kandydatów należy składać w okresie założonym w regulaminie tj.
25.11.20019-10.12.2019r
3. Zgłoszenia należy przesyłać na adres Organizatora: Fundacja „Żółty Szalik” ul. Braniewska
11, 14-530 Frombork osobiście, drogą pocztową lub mailowo na adres biuro@zoltyszalik.org. O
przyjęciu zgłoszenia decyduje data jego wpłynięcia do Organizatora.
4. Zgłoszenia w konkursie "Rozkręćmy Koła Gospodyń Wiejskich" dokonuje się za pomocą
formularza zgłoszeniowego, który jest do pobrania ze strony www.zoltyszalik.org oraz osobiście
w siedzibie Organizatora.
Zgłoszenie może zawierać następujące załączniki:
– do 4 zdjęć prezentujących grupę oraz jej ewentualne wcześniejsze działania
– inna prezentacja działalności grupy.
5.

Nadesłanych zdjęć Organizator nie zwraca.

§7
Kryteria oceny
Jury ocenia zgłoszenia grup wg następujących kryteriów:
- opis planowanej/prowadzonej działalności koła obejmującej:
•
•
•

działania na rzecz społeczności lokalnej
kultywowanie dziedzictwa kulturowego: kulinarnego, rękodzielniczego, plastycznego,
muzycznego
aktywizację społeczną

– umiejętności organizacyjnych.

§8
Postanowienia końcowe
1. Deklarując wzięcie udziału w konkursie, w sposób przewidziany niniejszym regulaminem,
zgłaszający wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu, w tym na przetwarzanie
podanych danych osobowych przez Organizatora i zobowiązuje się do przestrzegania
niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.

