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Regulamin konkursu "Gospodynie najlepsze w gminie" 
na najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich 2022 

w powiatach chełmskim, włodawskim i krasnostawskim  
organizowanego tygodnik Nowy Tydzień 

§1 

Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Gospodynie najlepsze w gminie" jest Grupa Medialna ITM 
Sp. Z o.o. wydawca tygodnika "Nowy Tydzień. Tygodnik Lokalny" 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 prezentacja Kół Gospodyń, które 
aktywnie działają na rzecz otaczającego ich środowiska, np. integracji z lokalną społecznością. 

§3 

Czas trwania konkursu:  

Konkurs będzie przebiegał w 3 etapach: 

Etap I: Okres głosowania na KGW: 09.05.2022 - 24.07.2022 r. 

Etap II: Okres weryfikacji i wyłonienia zwycięzców: 25.07.2022 - 03.08.2022 r. 

Etap III: Finał: Sierpień 2022 r. podczas Dożynek Powiatowych w poszczególnych powiatach.  

§4 

Podmioty uprawnione do wzięcia udziału w konkursie: 

1. W konkursie mogą brać udział wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie 
powiatów chełmskiego, włodawskiego oraz krasnostawskiego. 

2. Za zgodą Organizatora, w konkursie mogą brać udział także inne podmioty prowadzące 
działalność o charakterze podobnym do Kół Gospodyń Wiejskich. 

§5 

Nagrody główne w konkursie: 

1. Nagroda główna i tytuł „Gospodynie najlepsze w gminie”. 
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1.1.  Wybór dokonany będzie w oparciu o łączną liczbę kuponów konkursowych z głosami na 
poszczególne KGW - dostarczonych do redakcji Nowego Tygodnia w terminie od 
09.05.20222 do 24.07.20222 r. 

1.2.  Nagrodą główną dla najlepszego Koła Gospodyń Wiejskiej w każdym z powiatów, wybranych 
na podstawie liczby zdobytych głosów w głosowaniu na kuponach konkursowych będzie 
udział czwórki przedstawicieli koła w wizycie studyjnej (wycieczce) do Strasburga lub 
Brukseli, która zostanie zorganizowana przez Patrona Konkursu – poseł do Parlamentu 
Europejskiego, p. Beatę Mazurek, w 2023 roku. 

1.3. Nagrody dodatkowe za poszczególne miejsca: 

Powiat chełmski:  

I nagroda: sprzęt AGD o wartości do 700 zł  

II nagroda: sprzęt AGD o wartości do 500 zł  

III nagroda: sprzęt AGD o wartości do 300 zł  

Powiat włodawski: 

I nagroda: sprzęt AGD o wartości do 700 zł  

II nagroda: sprzęt AGD o wartości do 500 zł  

III nagroda: sprzęt AGD o wartości do 300 zł  

Powiat krasnostawski: 

I nagroda: sprzęt AGD o wartości do 700 zł  

II nagroda: sprzęt AGD o wartości do 500 zł  

III nagroda: sprzęt AGD o wartości do 300 zł  

2. Nagroda specjalna.  

2.1.  Laureata tytułu i zdobywcę nagrody głównej wybierze Kapitału Konkursowa, w skład której 
wejdą przedstawiciele organizatora, patronów konkursu i organizacji pozarządowych 
działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.  

2.2.  Wybór dokonany będzie w oparciu o przesłaną przez KGW prezentację przedstawiającą 
dotychczasową działalność, z uwzględnieniem działań mających na celu przeciwdziałanie 
pandemii Covid-19 i zwalczanie jej skutków, jak również działania na rzecz pomocy 
obywatelom Ukrainy, zmuszonym do upuszczenia swego kraju w wyniku wojny wywołanej 
przez Rosję po ich wersyfikacji z mieszkańcami i przedstawicielami samorządów.     

2.3.  Nagrodą specjalną będzie: sprzęt AGD o wartości do 500 zł 

 

§6 
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1. Głosowanie w kategorii: „Gospodynie najlepsze w gminie” odbywa się wyłącznie na kuponach 
konkursowych drukowanych w tygodniku „Nowy Tydzień. Tygodnik Lokalny”, zwanego dalej 
„Tygodnikiem”.  

2. Kupony drukowane będę w każdym wydaniu Tygodnika począwszy od 09.05.2022 r. do 
18.07.2022 r.  

3. Wypełniony kupon należy dostarczyć do redakcji Tygodnika  (Chełm, ul. Lwowska 14) osobiście, 
pocztą lub wrzucić do jednej z żółtych, redakcyjnych skrzynek ogłoszeniowych w 
nieprzekraczanym terminie 24.07.2022 r. (decyduje data dostarczenia do redakcji/wrzucenia do 
skrzynki) . 

4. Warunkiem ubiegania się o nagrodę główną i tytułu „KGW Z SERCEM” jest przesłanie do 
organizatora zgłoszenia i prezentacji w formie opisu, zdjęć swojej dotychczasowej działalności z 
uwzględnieniem działań mających na celu przeciwdziałanie pandemii Covid-19 i zwalczanie jej 
skutków, jak również działania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, zmuszonym do 
upuszczenia swego kraju w wyniku wojny wywołanej przez i Rosji. 

5. Zgłoszenia i prezentacje KGW chcących ubiegać się o nagrodę główną i tytuł laureata „KGW z 
SERCEM” można nadsyłać na adres Organizatora: Grupa Medialna ITM Sp. z o.o. , ul. Lwowska 14, 
22-100 Chełm, z dopiskiem konkurs "Gospodynie najlepsze w gminie" lub na adres mailowy: 
reklama@nowytydzien.pl. Od dnia ogłoszenia konkursu do dnia zakończenia głosowania na 
kuponach konkursowych tj. do dnia 24.07.2022 r.  

6. Zgłoszenia dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego, który jest do pobrania ze strony 
www.nowytydzien.pl oraz w redakcji tygodnika, zawierającego następujące informacje: nazwę 
KGW, kontaktowy adres, numer telefonu oraz adres e-mail, imię i nazwisko przewodniczącej, 
rok założenia KGW z opisem przebiegu działalności Koła Gospodyń Wiejskich oraz liczbę 
członków KGW, działania mające na celu przeciwdziałanie pandemii Covid-19 i zwalczanie jej 
skutków, działania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, zmuszonym do upuszczenia swego 
kraju w wyniku wojny wywołanej przez i Rosji. 

6.1. Zgłoszenie może zawierać następujące załączniki: 

6.1.1.  co najmniej 2 zdjęcia kroniki KGW (okładka, pierwsze, ostatnie i najciekawsze 
wydarzenie z działalności);  

6.1.2.  adres strony internetowej, na której opisywana jest działalność KGW;  

6.1.3.  adres profilu w portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, youtube itp.) na 
którym opisywana jest działalność KGW;  

6.1.4.  inna prezentacja działalności KGW. 

7. Osoba składająca zgłoszenie wyraża tym samym w imieniu Zgłaszanego KGW zgodę na udział w 
Konkursie oraz publikację zdjęć. 

8. Nadesłanych zdjęć Organizator nie zwraca 

§7 

1. Rozstrzygniecie konkursu i podanie jego wyników do publicznej wiadomości nastąpi do 8 
sierpnia 2022 r. 

2. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się na finałowej Gali  
w Chełmskiej Bibliotece Publicznej lub podczas dożynek powiatowych w poszczególnych 
powiatach.  
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§8 

Informacja o konkursie: 

1. Wszelkie informacje na temat konkursu zamieszczone zostaną na łamach tygodnika "Nowy 
Tydzień" oraz na stronach internetowych Organizatora, tj. www.nowytydzien.pl. 

2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 82 565 44 44 od poniedziałku do 
piątku, w godzinach 10.00 – 14.00. 

3. Regulamin dostępny w siedzibie Organizatora w Chełmie (22-100 Chełm), ul. Lwowska 14. 

§9 

Postępowanie reklamacyjne: 

1. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie, listem poleconym na adres – Tygodnik "Nowy Tydzień" ul. 
Lwowska 14, 22-100 Chełm z dopiskiem „Gospodynie najlepsze w gminie” albo pocztą 
elektroniczną na adres: reklama@nowytydzien.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 nie zawierające danych podmiotu zgłaszającego oraz opisu 
przyczyn reklamacji. 

§10 

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. 
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