
Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Górali Karpackich 
w Koszeniu Łąki Kosą Ręczną

Regulamin dotyczy udziału w wydarzeniu w czterch konkurencjach:

1. Dojenie kozy dla dzieci i młodzieży;

2. Dojenie Krowy dla młodzieży i dorosłych

3. Toczenie Bala

4. Konkurencja finałowa "koszenie łąki"- dla dorosłych

Regulamin dostępny w siedzibie organizatora pod adresem Brenna ul. Wyzwolenia 40, na 
stronie https://www.facebook.com/Sekcja-G%C3%B3rali-Beskidu-%C5%9Al%C4%85skiego-
Stowarzyszenie-Natura-i-Ekologia-107904733998036. Można również skontaktować się 
telefonicznie lub email. Szczegółowe informacje dotyczące kontaktu w regulaminie

1. Nazwa: Międzynarodowe Mistrzostwa Górali Karpackich w Koszeniu Łąki.

2. Cele i forma wydarzenia:

•Aktywne spędzanie czasu wolnego;

•upowszechnianie kultury ludowej;

•realizacja wydarzenia pod nazwą „ Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Górali Karpackich w 
Koszeniu Łąki,
•prezentacja wybranych czynności z życia wsi dawniej, np.: koszenie łąki, dojenie krowy, kozy, 
noszenia siana w dzichtach, grabienie trawy;
•prezentacja i pokazy robienia fryzur góralskich oraz innych elementów pokazowych;
•p, rezentacja kuchni regionalnej;
•prezentacja i upowszechniania folkloru Górali Beskidowych;
•kształtowanie i wzbogacanie  postaw obywatelskich i patriotycznych, otwartych na kulturę 
tradycyjną;
•zachęcanie odbiorcy do uczestniczenia w żywych formach kultury tradycyjnej;
•upowszechnianie spuścizny kultury tradycyjnej z uwzględnieniem jej rozwoju;
•wychowywanie przez kulturę  ludową, jej rodzinny i wielopokoleniowy charakter;
•promocja regionu;
•przywoływanie dawnych zwyczajów z jednoczesnym;
•pobudzanie i inspirowanie aktywności indywidualnej mieszkańców naszego regionu;
•zwrócenie uwagi na wielopokoleniową wymianę doświadczeń oraz integrację różnych grup 
społecznych;
•Zawody rekreacyjno-edukacyjno–wychowawcze -  forma indywidualna;

•edukacja, wychowanie, aktywny wypoczynek poprzez pracę , rekreacje i zabawę.

3. Konkursy 

Dojenie Kozy- dziewczęta i chłopcy:

•przedział wiekowy od 6 do 15 lat bez podziału na płeć- chłopcy i dziewczęta.

Dojenie Krowy-  kobiety i mężczyźni:

• przedział wiekowy od 16 lat bez określenia górnej granicy wiekowej.



Toczenie bala- kobiety i mężczyźni

• bez podziału na płeć, przedział wiekowy od 16 lat do 65 lat.

Koszenie Łąki Kosą ręczną- kobiety i mężczyźni:

• kobiety w przedziale wiekowym od 18 do 60 lat;

• mężczyźni w przedziale wiekowym od 18 do 75 lat.

4. Warunki uczestnictwa:

•Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału uczestnictwa poprzez przesłanie informacji za 
pomocą poczty elektronicznej, poprzez zgłoszenie telefoniczne lub bezpośrednio przed 
wydarzeniem w punkcie informacyjnym. 

•warunkiem jest podpisanie zgody,RODO oraz regulaminu na udział w wydarzeniu 
bezpośrednio przed rozpoczęciem wydarzenia w punkcie informacyjnym.

5. Czas i miejsce przeprowadzenia wydarzenia:

•16. 07 . 2022  - Zagroda Edukacyjna Gospodarstwo Agroturystyczne. Brenna 43-438, ul. 
Malinka 5.

•link z oznaczeniem dojazdu do miejsca wydarzenia: 
https://www.google.com/maps/dir/50.1155256,18.7930085/Agroturystyka+Wczasy+U+Gazdy,
+5,+43-438+Brenna,+Malinka,+43-438+Brenna/@49.8931946,18.5834498,10z/data=!3m1!4b1!
4m10!4m9!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x47141809c671f7c7:0xfe87f58ebd5ec6a2!2m2!
1d18.9209401!2d49.6694574!3e0 

6. Zakres czynności- dojenie kozy:

•Technika dowolna.

7. Zakres czynności- dojenie krowy:

•Technika dowolna. 

7.b Zakres czynności -toczenie Bala:

• Technika dowolna, kryterium oceny jest uzyskanie jek najlepszego czasu.

8. Zakres czynności- koszenie łąki:

•Technika  dowolna

9.  Ocena Merytoryczna: Oceny poszczególnych konkursów dokonuje jury powołane przez 
organizatorów. Poszczególne konkursy i uczestnictwo w wydarzeniu ma formę edukacyjno- 
rekreacyjno-zabawową. Nie jest wydarzeniem o charakterze zawodów sportowych.

Jury oceny dokonuje na podstawie następujących kryteriów:

• Dojenie kozy: dojenie wykonuje się w czasie 1 minuty. Ilość udoju mierzy się poprzez miarę 
podziału na litry i mililitry w odpowiednim naczyniu z podziałką. Punktacja dokonywana jest 
poprze największą ilość udoju w czasie 1 minuty.

• Dojenie krowy: dojenie wykonuje się w czasie 1 minuty. Ilość udoju mierzy się poprzez miarę 
podziału na litry i mililitry w odpowiednim naczyniu z podziałką. Punktacja dokonywana jest 
poprze największą ilość udoju w czasie 1 minuty.



• Koszenie trawy: Jury dokonuje oceny poprzez jak najdłuższy pokos w trakcie 12 minut. Jak 
najszerszy pokos. Szerokość pokosu do oceny brana jest w trzech punktach: na początku, na 
środku i na końcu. Wyciągana jest średnia. Wysokość pokosu od ziemi oraz estetyka pokosu.

a. długość pokosu w trakcie 2 minut;

• b. szerokość pokosu;

• wysokość pokosu

• estetyka pokosu.

8. Przebieg konkursu:

• Zapisy i przyjmowanie zgłoszeń od godziny 

• uroczyste otwarcie Mistrzostw

• Występ Kapeli regionalnej

• pokazy

• konkurencja dojenia kozy

• konkurencja dojenia krowy

• konkurencja finałowa wraz z pokazami

• Wręczenie nagród i dyplomów

• Zakończenie wydarzenia

10. Nagrody:

• Puchary za trzy pierwsze miejsca w każdej z czterech konkurencji;

• Dyplomy za konkurencję w dojeniu kozy dla każdego uczestnika

• Dyplomy w trzech konkurencjach dla dorosłych od miejsca 1 do miejsca 6

• Nagroda Specjalna przyznana przez Jury dla dwóch pierwszych miejsc w konkurencji dojenia

• Nagrody Główne.

Pula nagród na kwotę 4 500.00 plus puchary i dyplomy.

Sprawy organizacyjne 

1.  Odpowiedzialni za przebieg imprezy są organizatorzy: Gospodarstwo Agroturystyczne u Gazdy, 
Stowarzyszenie Natura i Ekologia.

 2. Uczestnicy są obowiązani do zachowania dyscypliny oraz do wykonywania poleceń osoby 
odpowiedzialnej za przebieg wydarzenia.

4. Uczestnicy podpisują oświadczenie o odpowiedzialności w uczestniczeniu w konkurencjach. 
Uczestnicy biorą udział w konkurencjach na własną odpowiedzialność. Zgodę za osoby niepełnoletnie 
podpisuje rodzic.

 3. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów związanych z udziałem w wydarzeniu. 



 4. Organizator nie  ponosi kosztów ubezpieczenia uczestników. 

5. Dzieci i osoby z niepełnosprawnością udział w wydarzeniu biorą tylko i wyłącznie pod opieką rodzica 
bądź  opiekuna. 

6. Widzowie oraz bierni obserwatorzy konkurencji mają obowiązek stosowania się do ustnych 
zaleceń służb organizatora.

Odpowiedzialność Organizatora 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestników i  ewentualne poczynione przez nich 
szkody  powstałe w trakcie wydarzenia . 

2. Odpowiedzialność za uczestników zawodów ponoszą ich rodzice lub inni opiekunowie prawni. 3. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne uczestników i osób im towarzyszących 
zaginione w trakcie trwania wydarzenia / zawodów sportowych. 4. Organizator ma prawo do zmiany 
regulaminu w trakcie trwania zawodów, 

Zgłoszenia do udziału w konkurencjach w ramach Międzynarodowych Mistrzostw Górali 
Karpackich w Koszeniu Łąki wysyłamy na aders emali: boguslaw.lalik@gmail.com lub  
u_gazdy@interia.pl

Zgłoszenia można również dokonać  messenger na wiadomość priv Bogusław Lalik lub 
telefonicznie Bogusław Lalik 662 630 669, Andzrej Cieślar 660 455 246.

W informacji należy podać: 

• Imię i nazwisko;

• Miejscowość w której zamieszkuje;

• wiek;

• konkurencja w której planuje wystąpić.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w regulaminie wydarzenia 
Międzynarodowe Mistrzostwa Górali Karpackich w Koszeniu Łąki, których administratorem jest 
Stowarzyszenie Natura i Ekologia w celu przeprowadzenia konkurencji w ramach wydarzenia (nie 
wyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości brania udziału w konkurencjach) zgodnie z art. 6. Ust. 
1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Oświadczam, że zgadzam się z warunkami uczestnictwa w konkurencjach określonymi w Regulaminie
 i zgłaszam chęć udziału. Swoim podpisem

oświadczam, że zapoznałem/am się ze wszystkimi warunkami zawartymi w Regulaminie,
akceptuję jego postanowienia oraz że wypełniłem/am formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą,
kompletnie.
Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na udział w tego rodzaju imprezie, nie są mi znane żadne
powody o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie z udziału w konkurencjach, co potwierdzam
zaświadczeniem lekarskim bądź własnoręcznym podpisem oraz że startuję dobrowolnie i wyłącznie na
własną odpowiedzialność, przyjmuję do wiadomości, że udział w konkurencjach wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych
(w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. W związku z powyższym biorę na 
siebie pełną odpowiedzialność z start w podanych w regulaminie konkurencjach. W konkurencjach 
występuję dobrowolnie. Organizator został powiadomiony o wzięciu przeze odpowiedzialności za udział
w konkurencjach co potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Data                                          czytelny  podpis
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