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1.ORGANIZACJA  

 

Gospodarz: Wójt Gminy Racławice Adam Samborski 

Organizatorzy: 

Stowarzyszenie na Rzecz Dialogu Współpracy i Rozwoju RACŁAWICE 

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników 

Związek Młodzieży Wiejskiej 

Izby Rolnicze 

Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski 

Starosta Miechowski 

Czesław Siekierski – Poseł do Parlamentu Europejskiego 

 

2.CELE TURNIEJU 

 Integrowanie społeczeństwa naszego  kraju. 

 Upowszechnianie szacunku dla kultury i tradycji „małych ojczyzn”. 

 Promocja regionów poprzez udział producentów i wystawców. 

 Promocja zdrowej żywności i zdrowego stylu życia. 

 Promocja wsi i gminy Racławice jako miejsca wsławionego aktem chłopskiego patriotyzmu 

w bitwie z dnia 4 kwietnia 1794 r. 

 

3.WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

Uczestnikami Turnieju mogą być członkowie izb rolniczych zgodnie z art. 1 ust. 2. ustawy o Izbach 

Rolniczych z dnia , którzy nie uczestniczyli w charakterze zawodnika w żadnym Konkursie o tytuł 

„Chłopa Roku” w latach ubiegłych. 

Konkurs ma charakter indywidualnego współzawodnictwa zgłoszonych uczestników, jednak w 

konkursie obligatoryjnie bierze udział drużyna w składzie minimum trzyosobowym.  

4.ZGŁOSZENIA 

Zgłoszeń dokonują wojewódzkie izby rolnicze,  ZMW i ZZCNMR. 

Z terenu jednego województwa startować może tylko jeden uczestnik zgłoszony przez wojewódzką 

izbę rolniczą i/lub jeden uczestnik reprezentujący ZZCNMR oraz ZMW. 

Zgłoszeń ( załącznik nr 1 do Regulaminu) dokonuje się: 

Faksem, na nr 41 384 40 43, lub E- mailem, skan na adres promocja.raclawice@op.pl  do dnia 23 

04 2012r. –zgłoszenia złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.  

 

5.KONKURENCJE I PUNKTACJA 

 Prezentacja stroju regionalnego i regionu. Oceniana jest kompletność stroju, umiejętność 

nawiązania kontaktu z widownią i wzbudzenie zainteresowania widzów tematem. Czas do 

7 minut. Punktacja: 1- 5 punktów. 
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 Taniec regionalny z przyśpiewką ( najlepiej z partnerką ). Podkład muzyczny - płyta CD lub 

zespół. Czas do 7 minut. Punktacja: 1-5 punktów. 

 Cięcie klocka drewnianego przy użyciu  piły kabłąkowej  na czas i dokładność (długość 

klocka 20 cm, drewno surowe o średnicy nie większej niż 20 cm, rzaz pionowy, zgodność z 

zasadami BHP. Punktacja: 1- 3 punktów. 

 Sztafeta z przenoszeniem balotów słomy lub siana wyznaczoną trasą na czas.  Drużyna 

trzyosobowa. Oceniany jest czas i dokładność ułożenia balotów. Punktacja 1- 10 punktów, 

w zależności od zajętego miejsca: I miejsce- 10 punktów; II -9; III- 8 itd. ( W zależności od 

ilości drużyn.) 

 Toczenie kół, obręczy  na czas. Punktacja jak wyżej. 

 Test 15 x 15 (15 pytań w kwadrans)- 4 pytania z zakresu BHP w rolnictwie, 3 - produkcja 

roślinna, 3 - produkcja zwierzęca, 5 – dotacje unijne, zasady wzajemnej zgodności {cross- 

compliance}, PROW 2007-2013) 

 

6.JURY 

Jury Konkursu powoływane jest przez organizatorów w składzie 5- osobowym. Celem pracy jury 

jest obiektywna ocena udziału zgłoszonych uczestników w realizacji poszczególnych konkurencji.   

Ze względu na zachowanie obiektywizmu w skład jury nie mogą wchodzić reprezentanci Izb, które 

zgłaszają swego kandydata do turnieju o tytuł „Chłopa Roku”.   

Odwołanie od decyzji jury winno być złożone ustnie lub pisemnie na ręce koordynatora 

organizacyjnego, wymienionego w punkcie 8. 

 

7.NAGRODY 

Za zdobicie I miejsca: nagrody rzeczowe wartości 3000 zł; 

Za zdobicie II miejsca: nagrody rzeczowe wartości 2000 zł; 

Za zdobicie III miejsca: nagrody rzeczowe wartości 1500 zł; 

Za zdobicie IV miejsca: nagrody rzeczowe wartości 1000 zł; 

Za zdobicie V miejsca: nagrody rzeczowe wartości 1000 zł; 

Za zdobycie kolejnych miejsc: nagrody pocieszenia. 

 

 

8. DODATKOWE KOMUNIKATY 

Szczegółowych informacji udziela: 

Koordynator organizacyjny- Małgorzata Sadowniczyk 

Urząd Gminy Racławice 

tel. 41 3844016, 507 747 551 

e- mail: promocja.raclawice@op.pl  
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