
     K O N K U R S  pn. „CZY ZNASZ ŻYCIE I MOWĘ SWYCH PRZODKÓW”?  
EDYCJA DLA KGW

         

K  A  R  T  A    K O N K U R S O W A

1. Kto jest patronką Kół Gospodyń Wiejskich?.............................……………….......................

2. O ile lat KGW są młodsze od Kółek Rolniczych?.....................…………………........................

3. Jak nazywa się jedyny dzień roboczy w ciągu roku, w którym dawniej kowale  
    nie pracowali? ...................................................................………………….............................

4. Z jakiego powodu miasta (Tarnów, Kędzierzyn Koźle, Puławy) kojarzone były 
    z rolnictwem?...................................................................…………………...............................

5. W jakich okolicznościach mężczyźni „przybijali sobie rękę”?..........…………………….............

6. Potocznie zwana kiedyś „SANITARKA”, to:
a)  pielęgniarka,   
b)  karetka pogotowia

7. Co wg ludowej przepowiedni groziło kobiecie ciężarnej, gdy patrzyła przez     
    dziurkę od klucza?..........................................……………………………......................................

8. Częścią czego była kądziel?............................………………….................................................

9. Jakie urządzenia w gospodarstwie napędzane były dawniej za pomocą korby?
.................................................................................………………..............................................

10. Jak nazywała się dawniej część damskiej bielizny z tzw. żabkami?………………..................

11. Co dawniej wyznaczało rodzaj pracy/ zajęcia  w danym dniu?......………………..................

12. Obraz jakiej świętej wieszano na krosnach?..............................…………………...................

13. Jak potocznie nazywano Dzień Zwiastowania NMP?.............…………………........................

14. Co poza obrazami o treściach religijnych wieszano na ścianach wiejskich 
      domów?........................................................................................…………………..................

15. Jak dawniej nazywano potocznie księżyc?................................………………….....................



16. Krowa się cieli, a kto „się koci”?.......................................................................

Nazwa KGW  ...................................................................................................…

Data wypełnienia……………………………………………………………………………………………..

  INFORMACJA 
-  Zwrot „kart konkursowych”  osobiście! do dnia 5 sierpnia 2022 r. do Gminnej Biblioteki Publicznej w  
godzinach pracy instytucji.
- Karty należy składać w kopercie z napisem „KONKURS KGW GWARA” 
-  Podsumowanie konkursu i nagrodzenie laureatów nastąpi w dniu DOŻYNEK – 20 sierpnia 2022r. 
-  Każde koło otrzyma „kartę poprawnych odpowiedzi” i „kartę” uczestnictwa do osobistej konfrontacji.
- Pomysłodawcą i autorem pytań konkursowych jest Marian Kwiecień (regionalista z Kielc)

KLAUZULA ZGODY 
1. Ja niżej podpisany/podpiasna ………………………………………………………………………………...………………………..

(imię i nazwisko uczestnika konkursu/przedstawiciela KGW) 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………..….. 

(adres lub telefon) 
zapoznałem  się  i  akceptuję  postanowienia  regulaminu  konkursu  „CZY  ZNASZ  ŻYCIE  I  MOWĘ  SWYCH
PRZODKÓW? – edycja KGW”. 
2. Administratorem danych osobowych jest  Urząd Gminy w Kijach, ul. Szkolna 19, 28-404 Kije W przypadku
pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych pod adresem e-mail: k.lechowska@kije.pl. Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przetwarzane
w celu realizacji konkursu, a także w celu komunikacji związanej z jego wykonaniem.
3. Dane osobowe Uczestnika konkursu mogą zostać udostępnione podmiotom, którym konieczność przekazania
danych osobowych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub z postanowień lub charakteru
wydarzenia.
4.  Uczestnik  konkursu ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  a  także  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania oraz przenoszenia danych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wydarzenia przez Organizatora.
6. Uczestnik konkursu ma prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
7. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora,
Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu przez organizatora w celu
zorganizowania i realizacji konkursu.
9. Stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) zezwalam na wykorzystanie przez organizatorów mojego wizerunku
oraz  imienia  i  nazwiska  w  celu  oficjalnego  ogłoszenia  zwycięzców  konkursu  oraz  w  celach  promocyjnych
wydarzenia.
Wyrażam  zgodę  na  rozpowszechnianie  mojego  wizerunku  na  stronach  organizatorów  oraz  na  portalach
społecznościowych a także w innych mediach. 

..................................................... ................................................................................ 
(miejscowość, data) (czytelny podpis uczestnika / przedstawiciela KGW)


