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Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w tegorocznej edycji konkursu na
Oryginalną Kobietę Śląska Cieszyńskiego. Przypominamy, iż celem konkursu jest docenienie
Kobiety przede wszystkim ciekawej i wyjątkowej, która jest mieszkanką Śląska Cieszyńskiego.
Kandydatką może być każda kobieta: koleżanka, przyjaciółka, sąsiadka, żona, córka, siostra,
pani domu, ekspedientka, fryzjerka, pani z banku, bizneswoman, działaczka społecznokulturalna, czy kobieta którą mijamy na ulicy, po prostu kobieta, która jest na swój sposób
interesująca, intrygująca i wyjątkowa: elegancka, schludna, może artystka, lubiąca się
ciekawie ubierać, sympatyczna, uśmiechnięta, miła, otwarta, bezinteresowna, pomocna, a
może zwykła w swej niezwykłości, czyli oryginalna.

W pierwszym etapie konkursu trwającym w terminie od 2 do 28 stycznia 2020 roku dokonujemy zgłoszenia
kandydatek na podstawie formularzy zgłoszeniowych. Zgłoszenia przyjmowane będą:
Drogą elektroniczną na adres mailowy kobieta@ox.pl
W wersji papierowej przesłane drogą pocztową lub dostarczone osobiście do siedziby Organizatora na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej, 43 – 470 Istebna 68
Siedziby Ośrodka Kultury najbliższego twojego miejsca zamieszkania na terenie Śląska Cieszyńskiego
Redakcji Głosu Ziemi Cieszyńskiej na adres: 43 - 400 Cieszyn, ul. B. Chrobrego 21.
Na podstawie liczby zgłoszeń złożonych na poszczególne kandydatki kapituła w składzie: Natalia Tokarska Redaktor Naczelna „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, Wojciech Tatka - Dyrektor Portalu ox.pl oraz Aneta Legierska- Zastępca
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej dokona
wyboru Złotej Piątki Kobiet Oryginalnych Śląska Cieszyńskiego 2019. Następnie na portalach www.kobieta.ox.pl,
www.beskidzka24.pl i w gazetach Głos Ziemi Cieszyńskiej oraz Nasza Trójwieś opublikowane zostaną profile
wszystkich pięciu pań, w celu przybliżenia ich sylwetek osobom głosującym w kolejnym etapie konkursu.
Drugi etap Konkursu odbędzie się w terminie 10-29.02.2020r. W tym czasie na portalach kobieta.ox.pl i beskidzka24.pl
odbędzie się głosowanie internautów na swoją faworytkę wyłonioną do Złotej Piątki. Dodatkowo w Głosie Ziemi
Cieszyńskiej i w Naszej Trójwsi zostaną zamieszczone kupony do głosowania (niewypełnione kupony można
kopiować), które będzie można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do redakcji GZC na adres: 43 - 400 Cieszyn,
ul. B. Chrobrego 21 oraz do Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej: 43 - 470 Istebna 68. Ilość zdobytych przez
poszczególne kandydatki głosów będzie miała wpływ na decyzję kapituły o przyznaniu tytułu Kobiety Oryginalnej
Śląska Cieszyńskiego 2019. Jego zdobywczyni podczas Finałowej Gali Dnia Kobiet, jaka odbędzie się 8 marca 2020 r. w
Dworze Kukuczka w Istebnej otrzyma statuetkę wykonaną przez mgr Justynę Łodzińską.
W ubiegłym roku dzięki Państwa głosom zaszczytny tytuł Oryginalnej Kobiety Śląska Cieszyńskiego przyznany został
wybitnej propagatorce naszego folkloru, Kierowniczce Zespołu Regionalnego „Istebna” – Marii Motyce z Koniakowa.
Także i w tej edycji z Państwa pomocą pragniemy uhonorować wyjątkową mieszkankę Śląska Cieszyńskiego. Z
pewnością w Państwa otoczeniu, być może nawet w waszym zakładzie pracy, czy niedalekim sąsiedztwie spotykacie
Państwo kobiety charyzmatyczne, pełne pasji, godne naśladowania, a być może po prostu niezwykłe poprzez swój
styl, czy realizowane hobby. To właśnie dla nich powstał ten konkurs, dlatego nie czekajcie Drodzy Czytelnicy, tylko
wypełnijcie formularz zgłoszenia i prześlijcie go do nas.
Szczegóły na stronach: www.istebna.eu; www.ox.pl, www.beskidzka24.pl lub pod nr tel. 33 855 61 58
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