
 

KSIĄŻKA REGULAMINÓW KONKURSÓW 

XVI OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA OGÓRKA 

W KRUSZEWIE (6 IX 2015) 

 

Spis konkursów 

XVI Ogólnopolskiego Dnia Ogórka w Kruszewie: 

 

 największy ogórek 

 najcięższy ogórek 

 najdziwniejszy ogórek 

 najciekawsza potrawa z ogórkiem 

 najciekawsza kompozycja – stroik z ogórków 

 wiersz o ogórku 

 przebój ogórkowy 

 rzut ogórkiem do beczki 

 surówka z ogórków 

 przeciąganie liny 

 

 



Regulamin konkursu „Największy ogórek” 

Organizator: Miejsko-Gminne Centrum kultury w Choroszczy 

Cele konkursu: 

 podtrzymanie i popularyzacja tradycji związanej z obchodami Dnia Ogórka 

 rozwój postaw twórczych 

 rozwijanie zainteresowań 

 uprzyjemnianie czas na imprezie, zabawa i relaks 

 

Zakres przedmiotowy konkursu: 

 konkurs obejmuje przestawienie ogórków i wyłonienie największego egzemplarza 

 

Warunki uczestnictwa: 

 w konkursie mogą brać udział dzieci, młodzież i dorośli zgromadzeni na terenie 

imprezy, ze względu na nietrwałość materiału kompozycyjnego organizatorzy 

wykluczają możliwość nadsyłania kompozycji pocztą bądź przesyłką kurierską 

 zgłoszenie ogórka na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na opublikowanie jego 

zdjęcia – w przypadku zwycięstwa – na portalach kultura.choroszcz.pl oraz 

gazeta.choroszcz.pl bądź w papierowym wydaniu „Gazety w Choroszczy” 

 każdy ze zgłoszonych ogórków powinien posiadać nazwę nadaną przez osobę 

zgłaszającą 

 można zgłosić kilka ogórków do konkursu 

 ogórek zgłoszony do jednego konkursu nie może brać udziału w drugim konkursie 

 jury wyłoni I, II, i III miejsce 

 konkurs odbywa się w jednej, ogólnej kategorii 

 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród: 

 w dniu imprezy na terenie Szkoły Podstawowej w Kruszewie 

 

Załączniki: 

 protokół 

 lista uczestników 



Regulamin konkursu „Najcięższy ogórek” 

Organizator: Miejsko-Gminne Centrum kultury w Choroszczy 

Cele konkursu: 

 podtrzymanie i popularyzacja tradycji związanej z obchodami Dnia Ogórka 

 rozwój postaw twórczych 

 rozwijanie zainteresowań 

 uprzyjemnianie czas na imprezie, zabawa i relaks 

 

Zakres przedmiotowy konkursu: 

 konkurs obejmuje przestawienie ogórków i wyłonienie najcięższego egzemplarza 

 

Warunki uczestnictwa: 

 w konkursie mogą brać udział dzieci, młodzież i dorośli zgromadzeni na terenie 

imprezy, ze względu na nietrwałość materiału organizatorzy wykluczają możliwość 

nadsyłania kompozycji pocztą bądź przesyłką kurierską 

 zgłoszenie ogórka na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na opublikowanie jego 

zdjęcia – w przypadku zwycięstwa – na portalach kultura.choroszcz.pl oraz 

gazeta.choroszcz.pl bądź w papierowym wydaniu „Gazety w Choroszczy” 

 każdy ze zgłoszonych ogórków powinien posiadać nazwę nadaną przez osobę 

zgłaszającą 

 można zgłosić kilka ogórków do konkursu 

 ogórek zgłoszony do jednego konkursu nie może brać udziału w drugim konkursie 

 jury wyłoni I, II, i III miejsce 

 konkurs odbywa się w jednej, ogólnej kategorii 

 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród: 

 w dniu imprezy na terenie Szkoły Podstawowej w Kruszewie 

 

Załączniki: 

 protokół 

 lista uczestników 

 

 



Regulamin konkursu „Najdziwniejszy ogórek” 

Organizator: Miejsko-Gminne Centrum kultury w Choroszczy 

Cele konkursu: 

 podtrzymanie i popularyzacja tradycji związanej z obchodami Dnia Ogórka 

 rozwój postaw twórczych 

 rozwijanie zainteresowań 

 uprzyjemnianie czas na imprezie, zabawa i relaks 

 

Zakres przedmiotowy konkursu: 

 konkurs obejmuje przestawienie ogórków i wyłonienie najdziwniejszego egzemplarza 

 

Warunki uczestnictwa: 

 w konkursie mogą brać udział dzieci, młodzież i dorośli zgromadzeni na terenie 

imprezy, ze względu na nietrwałość materiału kompozycyjnego organizatorzy 

wykluczają możliwość nadsyłania kompozycji pocztą bądź przesyłką kurierską 

 zgłoszenie ogórka na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na opublikowanie jego 

zdjęcia – w przypadku zwycięstwa – na portalach kultura.choroszcz.pl oraz 

gazeta.choroszcz.pl bądź w papierowym wydaniu „Gazety w Choroszczy” 

 każdy ze zgłoszonych ogórków powinien posiadać nazwę nadaną przez osobę 

zgłaszającą 

 można zgłosić kilka ogórków do konkursu 

 ogórek zgłoszony do jednego konkursu nie może brać udziału w drugim konkursie 

 jury wyłoni I, II, i III miejsce 

 konkurs odbywa się w jednej, ogólnej kategorii 

 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród: 

 w dniu imprezy na terenie Szkoły Podstawowej w Kruszewie 

 

Załączniki: 

 protokół 

 lista uczestników 



Regulamin konkursu „Najciekawsza potrawa z ogórkiem” 

Organizator: Miejsko-Gminne Centrum kultury w Choroszczy 

Cele konkursu: 

 rozwój postaw twórczych 

 rozwijanie zainteresowań 

 promowanie regionalnej kuchni 

 podtrzymanie i popularyzacja tradycji związanej z obchodami Dnia Ogórka 

 uprzyjemnianie czas na imprezie, zabawa i relaks 

 

Zakres przedmiotowy konkursu: 

 konkurs obejmuje przedstawienie przepisów na najciekawszą potrawę z ogórków 

i wyłonienie najlepszego. 

 

Warunki uczestnictwa: 

 w konkursie mogą brać udział dzieci, młodzież i dorośli zgromadzeni na terenie 

imprezy, przepisy można również nadsyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej 

i elektronicznej w okresie trzech tygodni poprzedzających Dzień Ogórka 

 zgłoszenie przepisu na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na opublikowanie go – 

w przypadku zwycięstwa – na portalach kultura.choroszcz.pl oraz gazeta.choroszcz.pl 

bądź w papierowym wydaniu „Gazety w Choroszczy” 

 można zgłosić kilka przepisów do konkursu 

 konkurs posiada jedną, ogólną kategorię uczestnictwa 

 jury wyłoni I, II, i III miejsce, organizatorzy zastrzegają jury prawo do nagrodzenia 

wyróżnieniem maksymalnie dwóch prac 

 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród: 

 w dniu imprezy na terenie Szkoły Podstawowej w Kruszewie 

 

Załączniki: 

 protokół 

 załączone przepisy 

 lista uczestników 

 

 

 



Regulamin konkursu „Najciekawsza kompozycja - stroik z ogórkiem” 

Organizator: Miejsko-Gminne Centrum kultury w Choroszczy 

Cele konkursu: 

 rozwój postaw twórczych 

 rozwijanie zainteresowań 

 promowanie regionalnej kuchni 

 podtrzymanie i popularyzacja tradycji związanej z obchodami Dnia Ogórka 

 uprzyjemnianie czas na imprezie, zabawa i relaks 

 rozwijanie postaw proekologicznych 

 promowanie talentów 

 

Zakres przedmiotowy konkursu: 

 konkurs obejmuje wykonanie kompozycji stroika z ogórków i wyłonienie 

najciekawszego z nich. 

 

Warunki uczestnictwa: 

 w konkursie mogą brać udział dzieci, młodzież i dorośli zgromadzeni na terenie 

imprezy, ze względu na nietrwałość materiału kompozycyjnego organizatorzy 

wykluczają możliwość nadsyłania kompozycji pocztą bądź przesyłką kurierską.  

 zgłoszenie stroika na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na opublikowanie jego 

zdjęcia – w przypadku zwycięstwa – na portalach kultura.choroszcz.pl oraz 

gazeta.choroszcz.pl bądź w papierowym wydaniu „Gazety w Choroszczy” 

 można zgłosić kilka przepisów do konkursu 

 jury wyłoni I, II, i III miejsce, organizatorzy zastrzegają jury prawo do nagrodzenia 

wyróżnieniem maksymalnie dwóch prac 

 konkurs odbywa się w trzech kategoriach: 

- dla dzieci młodszych: w wieku przedszkolnym i szkolnym (klasy I-III) 

- dla dzieci starszych (klasy IV-VI i młodzież) 

- dla dorosłych 

 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród: 

 w dniu imprezy na terenie Szkoły Podstawowej w Kruszewie 

 

Załączniki: 

 protokół 

 lista uczestników 



Regulamin konkursu „Wiersz o ogórku” 

Organizator: Miejsko-Gminne Centrum kultury w Choroszczy 

Cele konkursu: 

 rozwój postaw twórczych 

 rozwijanie zainteresowań 

 podtrzymanie i popularyzacja tradycji związanej z obchodami Dnia Ogórka 

 promowanie talentów 

 uprzyjemnianie czas na imprezie, zabawa i relaks 

 

Zakres przedmiotowy konkursu: 

 konkurs obejmuje przedstawienie wierszy o ogórku i wyłonienie najlepszego. 

 

Warunki uczestnictwa: 

 w konkursie mogą brać udział dzieci, młodzież i dorośli zgromadzeni na terenie 

imprezy, wiersze można również nadsyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej 

i elektronicznej w okresie trzech tygodni poprzedzających Dzień Ogórka 

 zgłoszenie wiersza na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na opublikowanie go – 

w przypadku zwycięstwa – na portalach kultura.choroszcz.pl oraz gazeta.choroszcz.pl 

bądź w papierowym wydaniu „Gazety w Choroszczy” 

 można zgłosić kilka przepisów do konkursu 

 konkurs posiada jedną, ogólną kategorię uczestnictwa 

 jury wyłoni I, II, i III miejsce, organizatorzy zastrzegają jury prawo do nagrodzenia 

wyróżnieniem maksymalnie dwóch wierszy 

 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród: 

 w dniu imprezy na terenie Szkoły Podstawowej w Kruszewie 

 

Załączniki: 

 protokół 

 wiersze uczestników 

 lista uczestników 



Regulamin konkursu „Przebój ogórkowy” 

Organizator: Miejsko-Gminne Centrum kultury w Choroszczy 

Cele konkursu: 

 rozwój postaw twórczych 

 rozwijanie zainteresowań 

 podtrzymanie i popularyzacja tradycji związanej z obchodami Dnia Ogórka 

 promowanie talentów 

 uprzyjemnianie czas na imprezie, zabawa i relaks 

 

Zakres przedmiotowy konkursu: 

 konkurs obejmuje wykonanie na scenie Międzynarodowego Dnia Ogórka piosenek 

o ogórku i wyłonienie najlepszego. 

 

Warunki uczestnictwa: 

 w konkursie mogą brać udział dzieci, młodzież i dorośli zgromadzeni na terenie 

imprezy 

 uczestnicy konkursu załączają teksty wykonywanych piosenek 

 wykonanie piosenki na konkursie jest równoznaczne ze zgodą na opublikowanie jej – 

w przypadku zwycięstwa – na portalach kultura.choroszcz.pl oraz gazeta.choroszcz.pl 

bądź w papierowym wydaniu „Gazety w Choroszczy” 

 można zgłosić kilka piosenek do konkursu 

 konkurs posiada jedną, ogólną kategorię uczestnictwa 

 jury wyłoni I, II, i III miejsce, organizatorzy zastrzegają jury prawo do nagrodzenia 

wyróżnieniem maksymalnie dwóch piosenek 

 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród: 

 w dniu imprezy na terenie Szkoły Podstawowej w Kruszewie 

 

Załączniki: 

 protokół 

 teksty piosenek uczestników 

 lista uczestników 



Regulamin konkursu „Rzut ogórkiem do beczki” 

Organizator: Miejsko-Gminne Centrum kultury w Choroszczy 

Cele konkursu: 

 podtrzymanie i popularyzacja tradycji związanej z obchodami Dnia Ogórka 

 promowanie aktywności fizycznej 

 rozwijanie zainteresowań 

 uprzyjemnianie czas na imprezie, zabawa i relaks 

 

Zakres przedmiotowy konkursu: 

 konkurs obejmuje rzut ogórkami do celu, jaką jest beczka oddalona o 10 m 

 celem konkursu jest wyłonienie najcelniejszego uczestnika konkursu, według ilości 

trafionych rzutów 

 za trafiony rzut uznaje się taki, który kończy się wpadnięciem ogórka do beczki 

 w przypadku równej ilości w strefie nagradzanej zachodzi dogrywka 

 

Warunki uczestnictwa: 

 w konkursie mogą brać udział dzieci, młodzież i dorośli zgromadzeni na terenie 

imprezy 

 zgłoszenie na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na opublikowanie jej zdjęcia – 

w przypadku zwycięstwa – na portalach kultura.choroszcz.pl oraz gazeta.choroszcz.pl 

bądź w papierowym wydaniu „Gazety w Choroszczy” 

 ogórki używane w konkursie przed rozpoczęciem zawodów sprawdza komisyjnie jury 

– niedopuszczalne jest stosowanie ogórków posiadających modyfikacje mające na 

celu poprawę ich lotności 

 jury wyłoni I, II, i III miejsce na podstawie punktacji zdobytej przez zespoły w trakcie 

rozgrywek 

 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród: 

 w dniu imprezy na terenie Szkoły Podstawowej w Kruszewie 

 

Załączniki: 

 protokół 

 lista uczestników 

 



Regulamin konkursu „Surówka z ogórków” 

Organizator: Miejsko-Gminne Centrum kultury w Choroszczy 

Cele konkursu: 

 rozwój postaw twórczych 

 rozwijanie zainteresowań kulinarnych 

 promowanie regionalnej kuchni 

 promocja zdrowego stylu odżywiania 

 podtrzymanie i popularyzacja tradycji związanej z obchodami Dnia Ogórka 

 uprzyjemnianie czas na imprezie, zabawa i relaks 

 

Zakres przedmiotowy konkursu: 

 konkurs obejmuje przedstawienie realizacji surówek z ogórków i wyłonienie 

najlepszej. 

 

Warunki uczestnictwa: 

 w konkursie mogą brać udział dzieci, młodzież i dorośli zgromadzeni na terenie 

imprezy, przepisy można również nadsyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej 

i elektronicznej w okresie trzech tygodni poprzedzających Dzień Ogórka 

 zgłoszenie surówki na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na opublikowanie przepisu  

– w przypadku zwycięstwa – na portalach kultura.choroszcz.pl oraz 

gazeta.choroszcz.pl bądź w papierowym wydaniu „Gazety w Choroszczy” 

 można zgłosić kilka przepisów do konkursu 

 konkurs posiada jedną, ogólną kategorię uczestnictwa 

 jury wyłoni I, II, i III miejsce, organizatorzy zastrzegają jury prawo do nagrodzenia 

wyróżnieniem maksymalnie dwóch prac 

 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród: 

 w dniu imprezy na terenie Szkoły Podstawowej w Kruszewie 

 

Załączniki: 

 protokół 

 załączone przepisy 

 lista uczestników 

 



  

Regulamin konkursu „Przeciąganie liny” 

Organizator: Miejsko-Gminne Centrum kultury w Choroszczy 

Cele konkursu: 

 rozwój umiejętności działania w grupie 

 podtrzymanie i popularyzacja tradycji związanej z obchodami Dnia Ogórka 

 promowanie aktywności fizycznej 

 uprzyjemnianie czas na imprezie, zabawa i relaks 

 

Zakres przedmiotowy konkursu: 

 w meczu przy linie zmagać się będą dwie pięcioosobowe drużyny 

 mecz ma trzy rundy. Wygrywa ekipa, która przynajmniej dwukrotnie przeciągnie 

drugą drużynę na swoją stronę – tzn. za linię środka pola gry 

 rozgrywki są prowadzone systemem „każdy z każdym”: zwycięstwo w meczu 

punktowane jest 3 punktami 

 w przypadku równej liczby punktów o wyniku decyduje dogrywka rozgrywana 

również w trzech rundach 

 

Warunki uczestnictwa: 

 w konkursie mogą brać udział dzieci, młodzież i dorośli zgromadzeni na terenie 

imprezy 

 drużyna musi się składać z pięciu osób 

 zgłoszenie drużyny na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na opublikowanie jej 

zdjęcia – w przypadku zwycięstwa – na portalach kultura.choroszcz.pl oraz 

gazeta.choroszcz.pl bądź w papierowym wydaniu „Gazety w Choroszczy” 

 jury wyłoni I, II, i III miejsce na podstawie punktacji zdobytej przez zespoły w trakcie 

rozgrywek 

 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród: 

 w dniu imprezy na terenie Szkoły Podstawowej w Kruszewie 

Załączniki: 

 protokół 

 lista uczestników 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI Ogólnopolski Dzień Ogórka w Kruszewie  

– 6 września 2015 r. 

Zielone jest piękne! 
 

 

 

 

  

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy  

ul. H. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz 

tel./fax: 85 719 14 31 e-mail: kultura@choroszcz.pl, kultura.choroszcz.pl 

Skład, projekt, łamanie i redakcja: Wojciech Jan Cymbalisty. Choroszcz 2015. 


