,,Czwarty Powiślański Turniej Gmin”
Ryjewo, 27.07-28.07 2013
Przy współudziale samorządu
Województwa Pomorskiego
REGULAMIN
Organizator Turnieju: Fundacja Powiślańska
ul. Grunwaldzka 42
82-420 Ryjewo
Celem turnieju jest:
- integracja lokalnych społeczności i wyzwolenia inicjatyw obywatelskich
- pobudzenie aktywności społeczeństwa wiejskiego w zakresie kultywowania
tradycji i obyczajów
- popularyzowanie dziedzictwa kulturowego regionu,
- wspieranie lokalnej tożsamości
- ochrona i promocja regionu,
Kryteria regulaminowe:
Uczestnikami Turnieju są mieszkańcy sołectw, gmin, lokalne samorządy i lokalne
organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i Ochotnicze Straże Pożarne z powiatu
kwidzyńskiego, malborskiego i sztumskiego.
Konkurencje:
Uczestnikami konkurencji mogą być członkinie kół gospodyń wiejskich, właściciele
gospodarstw agroturystycznych oraz inni mieszkańcy wsi z powiatu kwidzyńskiego,
malborskiego, i sztumskiego.
1. „Regionalna potrawa z ryby” ”. Każdy uczestnik przygotuje jedną potrawę tradycyjną z
ryby.
Kryteria oceny:
a.. ocena organoleptyczna produktu
- wygląd,
- dekoracja,
- smak,
- dobór lokalnych składników.
Produkty zgłoszone do konkursu oceniane będą na wydzielonym stole. Potrawę do
konkursu należy częściowo wyporcjować dla członków jury, ze względu na sprawną
ocenę.
2. „Nasza historia-koło gospodyń wiejskich ” – Sołectwo, przedstawiciele gmin, przywożą
prace artystyczne wykonane w różnych technikach przedstawiające historię i dorobek
oraz osiągnięcia swojego koła . Ocenie podlegać będzie prezentacja prac. Prace należy
przygotować przy poszczególnych stoiskach gmin.
3. ,, Moda –kapelusz modnej Pani ” – jedna modelka prezentuje kapelusz na wybiegu przez 1,5
min. Bez komentarza w takt muzyki nadanej przez organizatora.
ocenie podlega :
-materiały użyte do uszycia lub wykonania kapelusza
-prezentacja kapelusza przez modelkę

4. ,, Moja gmina moja ojczyzna ” - Uczestnicy konkursu przygotują w różnych technikach
medialnych np. wideo, pokaz medialny komputerowy, makieta architektoniczna itp.
Swoje miejsce zamieszkania , pracy , zamierzenia , pomysły ,realizacje dokonane lub
planowane ,które pokażą swoją gminę jako małą ojczyznę w której warto mieszkać
,pracować i żyć.
Ocenie podlega:
-kompozycja oraz pomysłowość przekazu treści .
5. ,, Moje sołectwo wczoraj, dziś i jutro ” – konkurencja ma na celu ocenę merytoryczną
przedstawionego przez przedstawiciela sołectwa dorobku oraz wizję rozwoju sołectwa.
Technika dowolna np. przemowa , wiersz, obrazy, pokaz planszowy, pokaz wideo.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
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