REGULAMIN TURNIEJU POWIATÓW 2019
I. ORGANIZATOR
Organizatorem III edycji Turnieju Powiatów jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Minikowie, z siedzibą pod adresem: Minikowo 1, 89-122 Minikowo koło Nakła nad Notecią.
II. CELE TURNIEJU
- aktywizacja i integracja mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego
- kultywowanie tradycji kulinarnych i kulturowych wsi kujawsko-pomorskiej
- promowanie środowiska wiejskiego
III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Turnieju mogą brać udział drużyny liczące od 3 do 6 osób, przy czym muszą być to osoby
pełnoletnie, mieszkające lub pracujące na terenie powiatu, który reprezentują.
2. Za zgłoszenie drużyny do Turnieju odpowiada pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa
Rolniczego (PZDR) oddelegowany do działań związanych z Turniejem. PZDR znajduje się
w każdym powiecie na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.
3. Aby zgłosić się do uczestnictwa w Turnieju należy skontaktować się z pracownikiem PZDR,
zajmującym się organizacją składu drużynowego na terenie danego powiatu, do dnia 15 kwietnia
2019 r.. Lista doradców, wraz z danymi kontaktowymi, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu.
4. Do Turnieju może zostać zgłoszona tylko jedna drużyna z danego powiatu – ustalenia składu
osobowego drużyny dokonuje pracownik PZDR na podstawie otrzymanych zgłoszeń. Osoby
wchodzące w skład jednej drużyny nie mogą być członkami innej drużyny, reprezentującej inny
powiat.
5. Zgłoszenie drużyny do Turnieju następuje poprzez dostarczenie przez pracownika PZDR karty
zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, do dnia 1 maja 2019 r.. Kartę
można złożyć osobiście w sekretariacie KPODR Minikowo lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Dział ROW, Minikowo 1, 89-122
Minikowo koło Nakła nad Notecią, z dopiskiem „Turniej Powiatów”. O przyjęciu zgłoszenia
decyduje data jego wpływu do siedziby Ośrodka.
6. III edycja Turnieju składa się z 6 konkurencji.
7. Każda konkurencja wymaga uczestnictwa określonej liczby osób z drużyny, co zostało podane
w szczegółowym opisie konkurencji (pkt. V regulaminu). Na karcie zgłoszeniowej należy podać
w jakiej konkurencji bierze udział dana osoba, przy czym ta sama osoba może brać udział w kilku
konkurencjach.
8. Każda zgłoszona drużyna musi wytypować jedną osobę na jej kapitana, który będzie
odpowiedzialny za pilnowanie dyscypliny w zespole (np. pojawienie się uczestnika na czas
w miejscu rozgrywania konkurencji).
9. O ewentualnej zmianie w zgłoszonym składzie drużynowym należy poinformować organizatora
najpóźniej w dniu Turnieju (12 maja 2019 r.), podczas spotkania kapitanów drużyn.
IV. TERMINARZ I ORGANIZACJA
1. III edycja Turnieju Powiatów zostanie rozegrana 12 maja 2019 r. w godzinach od 10:00 do 14:00,
na terenie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, podczas Targów
Turystyczno-Ogrodniczych „LATO na WSI” – Święto Smaku i Tradycji. Szczegółowy harmonogram

1

Turnieju zostanie przesłany do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego najpóźniej na dwa
tygodnie przed Turniejem.
2. Zebranie kapitanów drużyn odbędzie się w dniu Turnieju, o godzinie 9:00 w sali nr 18 głównego
budynku Ośrodka. W zebraniu mogą uczestniczyć tylko kapitanowie drużyn. Obecność na zebraniu
wszystkich kapitanów drużyn jest obowiązkowa.
V. KONKURENCJE
1. W ramach „Turnieju Powiatów” zostaną rozegrane następujące konkurencje:
a) Głosowanie internetowe – Konkurencja rozgrywana na profilu facebookowym KPODR w Minikowie,
na którym, w terminie od 1 maja do 10 maja 2019 r., umieszczone zostanie zdjęcie regionalnego
produktu kulinarnego lub potrawy, która zostanie zaprezentowana przez dany powiat w dniu Turnieju,
w ramach konkurencji „Smaki powiatów”. Do zdjęcia należy załączyć opis prezentowanego produktu
lub potrawy, w którym powinien zostać położony szczególny nacisk na jego/jej związek z powiatem lub
regionem oraz tradycją wytwarzania. Opis zostanie zamieszczony obok zdjęcia. Maksymalna ilość
znaków w opisie do zdjęcia to 750 znaków (liczonych ze spacjami).
W ramach konkurencji liczona będzie ilość „polubień” pod zdjęciem. Powiat, który otrzyma największą
ilość „polubień” w terminie wyznaczonym na głosowanie, wygrywa konkurencję. Zwycięski powiat
otrzyma ilość punktów równą liczbie powiatów biorących udział w Turnieju. Kolejne powiaty otrzymają
proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów, czyli za drugą ilość polubień – jeden punkt mniej od
zwycięzcy, za trzecią ilość – dwa punkty mniej, itd.
Głosowanie trwa do 10 maja, do godziny 15.00. Wybrane zdjęcie musi mieć rozdzielczość minimum
600x800 pikseli i należy je przesłać (wraz z opisem) na adres mailowy odpowiedniego dla danego
powiatu pracownika PZDR, oddelegowanego do działań związanych z Turniejem Powiatów (dane
kontaktowe zostały podane w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu).
b) Stoisko powiatowe – Każda drużyna zaprezentuje stoisko swojego powiatu. Drużyna wyznaczy osobę
do prezentacji stoiska przed trzyosobową komisją konkursową. Stoisko będzie oceniane według
następujących kryteriów:
− ogólna estetyka aranżacji stoiska i jej powiązanie z powiatem/krainą geograficzną,
− sposób prezentacji powiatu przez członka drużyny (omówienie stoiska),
− wykorzystanie tradycji ludowych.
Czas przeznaczony na prezentację stoiska to maksymalnie 3 minuty.
Komisja konkursowa przyzna punkty za każde kryterium - od 1 do 5, (gdzie 1 jest oceną najniższą,
a 5 - najwyższą). Za udział w tej konkurencji drużyna może otrzymać maksymalnie 15 punktów.
Drużynę w tej konkurencji reprezentuje 1 osoba.
c) Smaki powiatów – Każda drużyna przywiezie, przygotowany przez siebie, jeden regionalny produkt
kulinarny lub potrawę, która zostanie zaprezentowana do oceny przed trzyosobową komisją
konkursową, przez wyznaczonego do tego zadania członka drużyny. Drużyna musi zapewnić komisji
możliwość degustacji produktu/potrawy (np. sztućce, talerzyki jednorazowe). Drużyna ma obowiązek
dostarczenia organizatorowi pisemnej receptury prezentowanego produktu/potrawy podczas
porannego spotkania kapitanów drużyn. Ocena zostanie przeprowadzona według następujących
kryteriów:
− sposób prezentacji produktu/potrawy – ocena wizualna,
− omówienie produktu/potrawy przez członka drużyny pod kątem jego związku
z powiatem/regionem, tradycji wytwarzania, receptury itp.,
− walory smakowe produktu/potrawy.
Czas przeznaczony na omówienie produktu/potrawy to maksymalnie 2 minuty.
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Komisja konkursowa przyzna punkty za każde kryterium - od 1 do 5, (gdzie 1 jest oceną najniższą,
a 5 - najwyższą). Za udział w tej konkurencji drużyna może otrzymać maksymalnie 15 punktów.
Drużynę w tej konkurencji reprezentuje 1 osoba.
d) Test wiedzy – Osoba wyznaczona do reprezentowania powiatu w tej konkurencji będzie miała za
zadanie udzielenie odpowiedzi na 20 pytań z zakresu dziedzictwa kulturowego i kulinarnego wsi
kujawsko-pomorskiej. Przedstawione pytania będą pytaniami testowymi, jednokrotnego wyboru.
Reprezentant udziela odpowiedzi poprzez podniesienie plakietki z literą odpowiadającą wybranej
odpowiedzi. Maksymalny czas na udzielenie odpowiedzi to 10 sekund. Po tym czasie odpowiedź nie
może zostać zmieniona.
Jedna poprawna odpowiedź jest równoważna jednemu punktowi. Maksymalna ilość punktów do
zdobycia w tej konkurencji to 20 punktów.
Drużynę w tej konkurencji reprezentuje 1 osoba.
e) Test smaku – Osoba wyznaczona do reprezentowania powiatu w tej konkurencji będzie miała za
zadanie odgadnięcie rodzaju produktu spożywczego podanego mu do spróbowania. Reprezentanci
drużyn, na czas trwania konkurencji, będą mieli założone przepaski na oczy. Reprezentant udziela
odpowiedzi poprzez podniesienie ręki w momencie wyczytywania przez prowadzącego możliwych
odpowiedzi – jedna z czterech odpowiedzi jest prawidłowa.
Za każdy poprawnie odgadnięty produkt spożywczy reprezentant otrzyma 2 punkty. Maksymalna ilość
punktów do zdobycia w tej konkurencji to 16 punktów.
Drużynę w tej konkurencji reprezentuje 1 osoba.
Konkurencja nie jest przeznaczona dla osób cierpiących na alergie pokarmowe.
f) Slalom Gigant – Konkurencja polega na przebyciu slalomu w nartach trzyosobowych i wykonaniu po
drodze kilku zadań (sprawnościowych oraz logicznych). Szczegółowy sposób rozegrania tej konkurencji
zostanie przedstawiony drużynom tuż przed jej rozpoczęciem. Ilość przyznanych w tej konkurencji
punktów jest zależna od ilości prawidłowo wykonanych zadań oraz czasu dotarcia do mety slalomu.
Drużynę w tej konkurencji reprezentują 3 osoby.
2. Stwierdzenie przez sędziego złamania przez zawodnika zapisów regulaminu dyskwalifikuje jego
drużynę w danej konkurencji i skutkuje nieotrzymaniem za nią punktów.
3. Jeżeli osoba zgłoszona do reprezentowania drużyny w danej konkurencji nie stawi się do jej
realizacji w wyznaczonym przez organizatora miejscu i czasie, drużyna ta nie otrzymuje punktów
za tą konkurencję.
4. W przypadku remisu punktowego o wyniku danej konkurencji lub całego Turnieju zadecyduje
dogrywka: „Szukanie kurczaka w stogu siana”.
5. Turniej wygrywa drużyna, która uzyska największą ilość punktów w ramach całego Turnieju.
VI. NAGRODY
1. W ramach Turnieju Powiatów zostaną wyłonieni laureaci I, II i III miejsca. Ogłoszenie wyników oraz
rozdanie nagród laureatom Turnieju odbędzie się 12 maja 2019 r. podczas Targów TurystycznoOgrodniczych „Lato na Wsi” – Święto Smaku i Tradycji.
2. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w Turnieju drużyny otrzymają statuetki oraz pamiątkowe
dyplomy. Nagrodą główną w Turnieju jest przechodni Puchar Powiatów, który otrzyma laureat
I miejsca. Puchar zostanie w posiadaniu zwycięskiej drużyny aż do następnej edycji „Turnieju
Powiatów”, w której zostanie przekazany kolejnemu zwycięskiemu powiatowi.
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3. Przewiduje się również nagrody rzeczowe dla reprezentantów drużyn, którzy osiągną najlepszy
wynik w danej konkurencji.
4. Sponsorem nagród w Turnieju jest Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj
z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 4, 87-162 Lubicz.
VII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w regulaminie zasad, jak również
potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Turnieju.
2. Zgłaszając swój udział w Turnieju, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie, przez organizatora
oraz sponsora nagród, jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, w celu
realizacji Turnieju oraz wydania nagród.
3. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach
dokumentujących przebieg imprezy tj. na fotografiach, nośnikach video. Materiały
dokumentujące przebieg imprezy wykorzystujące wizerunek laureata mogą być udostępniane dla
publikacji związanych z dokumentacją imprezy, reklamą i promocją.
4. Rozstrzygnięcie komisji konkursowej jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
5. Organizatorzy nie pokrywają kosztów związanych z przygotowaniem drużyny do udziału
w Turnieju, ani kosztów dojazdu do miejsca Turnieju i z powrotem.
6. Informacje o wynikach Turnieju zostaną opublikowane w miesięczniku „Wieś KujawskoPomorska” oraz na stronie internetowej organizatora. Ponadto wyniki mogą zostać opublikowane
przez media.
7. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub zdarzenia losowego organizator zastrzega sobie prawo
do bieżącego wprowadzania zmian w regulaminie, jeśli będą miały one na celu dobro uczestników
Turnieju i widowni, w tym umożliwienie konkurowania na równych zasadach.
O powyższych zmianach organizator będzie informował zainteresowanych na bieżąco.
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