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REGULAMIN KONKURSU NA STRÓJ KRAJEŃSKI 

KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH 

Tradycje związane ze strojem ludowym są ważnym elementem tożsamości regionalnej, ale 

też piękną i coraz częściej docenianą inspiracją dla współczesności. Prężnie działające na 

Krajnie Koła Gospodyń Wiejskich są tego najlepszym przykładem. W swoich codziennych 

działaniach łączą wiedzę zaczerpniętą od przodków z pomysłowością, kreatywnością  

i nowymi możliwościami, czego przejawem są chociażby niezwykłe stroje charakteryzujące 

poszczególne koła. Organizowany przez Muzeum Ziemi Złotowskiej  

i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku konkurs na strój krajeński ma na celu 

pokazanie i docenienie zawartego w nim piękna tradycji i różnorodności jego adaptacji do 

współczesności. Tym samym chcielibyśmy zachęcić wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich  

z obszaru Krajny do wzięcia udziału w konkursie i pokazania swoich niezwykłych strojów 

szerszej publiczności. 

§ 1 Organizatorzy Konkursu 

1) Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie 

2) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku 

 

§ 2 Temat konkursu 

Tematem konkursu jest prezentacja strojów poszczególnych Kół Gospodyń Wiejskich,  

z całego obszaru Krajny, zarówno kobiecych jak i męskich, posiadających elementy 

charakterystyczne dla tradycji tego regionu. 

 

§ 3 Cele Konkursu 

1) Weryfikacja różnorodności strojów reprezentujących kulturę i tradycję krajeńską. 

2) Weryfikacja adaptacji z tradycyjnymi strojami krajeńskimi. 

3) Kształtowanie tożsamości i przynależności regionalnej. 

4) Zainteresowanie mieszkańców bogactwem kulturowym własnego regionu. 

5) Dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu. 

 

§ 4 Uczestnictwo w konkursie 

1) Konkurs skierowany jest do kół gospodyń wiejskich z obszaru Krajny, zarówno 

Złotowskiej jak i Nakielskiej. 

2) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie w podanym terminie zdjęć stroju 

(kobiecy lub męski) bądź strojów (kobiecy i męski) wraz z wypełnioną kartą 

zgłoszenia, a następnie jego prezentacja podczas pokazu przed jury i publicznością. 

3) Każde koło może zgłosić do Konkursu dowolną ilość strojów. 

4) Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 



§ 5 Przebieg konkursu 

1) Ogłoszenie konkursu 22.04.2022 r. 

2) Konkurs podzielony jest na dwa etapy: 

 I Etap - przesłanie zdjęć strojów konkursowych 

1. Do konkursu należy przesłać po trzy zdjęcia każdego stroju w całości (przód, bok, 

tył).  

2. Pod uwagę brane będą wyłącznie zdjęcia w technice kolorowej. 

3. Każde zdjęcie należy opisać pełną nazwą koła. 

4. Zmiany polegające na fotomontażu oraz manipulacji cyfrowej są niedozwolone.  

5. Przesłać należy zdjęcia zapisane w formacie JPG, PNG lub TIFF 

6. Jakość zdjęcia musi pozwolić na weryfikację elementów dekoracyjnych stroju. 

7. Zdjęcia strojów konkursowych, wraz z załącznikiem (karta zgłoszeniowa), należy 

przesłać w formie elektronicznej na e-mail: poczta@muzeum-zlotow.pl,  

w temacie  wpisując „Konkurs na strój krajeński”. 

8. Zdjęcia należy nadsyłać w terminie do 31.08.2022 r. 

9. Zgłoszenie, które wpłyną po w. w. terminie nie będą rozpatrywane. 

10. Przesłanie zdjęć wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową jest równoznaczne  

z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

przeprowadzenia konkursu.  

11. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie, 

ul. Wojska Polskiego 2a tel. 67 263 28 72. Inspektorem danych osobowych jest 

Alicja Mendyk tel. 500 329 056 email: am-iod@wp.pl. Dane osobowe, w tym 

również wizerunek, przekazane organizatorowi przez uczestników konkursu (za 

zgodą rodzica lub opiekuna prawnego) będą przetwarzane          w celu realizacji 

konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców oraz wręczenia nagród. Udzielenie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest 

warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.  

12. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do: wglądu do danych osobowych, 

żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody 

oraz złożenia skargi           do prezesa UODO. Wszelkie informacje dotyczące 

przetwarzania danych osobowych znajdują się w treści klauzuli informacyjnej, 

dostępnej w siedzibie oraz na stronie internetowej muzeum. 

 

II Etap - prezentacja wybranych strojów konkursowych  
1. Po weryfikacji zdjęć, wybrane stroje przejdą do II etapu konkursu. 

2. O przejściu do kolejnego etapu uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub 

telefoniczną. 

3. Etap II konkursu będzie miał formę pokazu przed jury i publicznością. 

4. Pokaz wybranych strojów konkursowych odbędzie na początku października  

2022 r. na terenie Zagrody Krajeńskiej w Złotowie. O dokładnym terminie pokazu 

uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczną. 

5. Ocena strojów konkursowych, wyłonienie zwycięzców oraz rozdanie nagród nastąpi 

bezpośrednio po pokazie. 

 

 

 

 



§ 6 Kryteria oceny 

W ocenie stroju Jury będzie kierowało się następującymi kryteriami: 

1) Kolorystyka - zgodność z tradycją i historią regionu. 

2) Motyw dekoracyjny - poprawność wzorów zamieszczanych na elementach odzieży. 

3) Sposób adaptacji tradycyjnych wzorów regionalnych do współczesnych strojów 

ludowych. 

4) Staranność wykonania. 

5) Korespondowanie stroju kobiecego z męskim (jeśli dotyczy). 

6) Wizualna harmonia elementów stroju jako całości. 

7) Charakteryzacja i sposób prezentacji. 

 

§ 7 Komisja konkursowa 

1) Komisję konkursową oraz jej przewodniczącego powołuje Dyrektor Muzeum Ziemi 

Złotowskiej. 

2) Komisja konkursowa podejmuje decyzję zwykłą większością głosów. W przypadku 

równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji. 

3) Jury konkursowe ma prawo nie przyznać poszczególnych nagród lub dokonać innego 

ich podziału.  

4) Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

5) W skład jury wchodzą przedstawiciele Organizatorów oraz specjaliści                                  

w dziedzinie etnografii, kulturoznawstwa, jak również stylizacji i mody. 

 

§ 8 Nagrody i wyróżnienia 

1) Organizatorzy konkursu przewidują nagrody rzeczowe dla zwycięzców. 

2) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru 

nagrody z przyczyn nie leżących po jego stronie. 

3) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone bezpośrednio po zakończeniu II etapu konkursu 

oraz na stronie internetowej organizatorów www.muzeum-zlotow.pl                                          

i mgokwiecbork.pl 

 

§ 9 Postanowienia końcowe 

1) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania zgromadzonych materiałów 

w celach naukowych, edukacyjnych i promocyjnych. 

2) Uczestnik przystępując do konkursu zgadza się z niniejszym Regulaminem, 

zobowiązuje się spełnić wszystkie kryteria oraz nie zgłaszać żadnych roszczeń 

względem organizatorów konkursu. 

3) Regulamin, w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu uczestników 

konkursu na stronie: www.muzeum-zlotow.pl 

4) Ostateczne decyzje w sprawach spornych, nieobjętych niniejszym regulaminem, 

podejmuje Przewodniczący Komisji Konkursowej. 

 

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorami! 

 


