Regulamin Konkursu
na „Najciekawsze stoisko promujące wieś”
Dożynki Gminy Łaskarzew 2017
ORGANIZATORZY:
Gmina Łaskarzew
Gminny Dom Kultury w Starym Helenowie
Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Pilczynie
MIEJSCE KONKURSU: Plac przy Zespole Szkół w Izdebnie.
TERMIN KONKURSU: 3 września 2017 r.
CELE KONKURSU:
1. Prezentacja bogactwa zasobów artystycznych, rzemieślniczych i kulinarnych z terenu
Gminy Łaskarzew w celu popularyzacji i podtrzymywania tradycji i kultury ludowej.
2. Promocja produktów lokalnych i wszelkiej działalności artystycznej wsi.
3. Wyłonienie i nagrodzenie najciekawszej prezentacji stoiska promującego wieś.
KRYTERIA OCENY:
Organizatorzy powołują komisję konkursową, która będzie oceniać stoiska, biorąc pod
uwagę:
1. bogactwo i różnorodność prezentowanych wyrobów i produktów,
2. oryginalność prezentacji produktów charakteryzujących wieś,
3. produkty tradycyjne i lokalne jako elementy dziedzictwa kulturowego,
4. aranżację i kompozycję stoiska,
5. estetykę, jakość obsługi klienta i informacji o prezentowanych produktach,
6. udział w wystawie prac rękodzielników, rzemieślników, wytwórców produktów lokalnych.
UCZESTNICTWO:
1. Do konkursu może zgłosić się każda wieś z terenu Gminy Łaskarzew lub parafii Łaskarzew.
2. Wykonawcą stoiska promującego wieś może być: sołectwo, Koło Gospodyń Wiejskich,
OSP, zespół ludowy lub inna organizacja działające w danej wsi.

3. Warunkiem uzyskania punktowanego (nominowanego do nagrody) miejsca w konkursie
jest zgłoszenie się do konkursu do dnia 1 września 2017 r. w sekretariacie Urzędu Gminy oraz
złożenie ,,Karty uczestnictwa" stanowiącej załącznik niniejszego regulaminu.
4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 3.09.2017 r.
KOMISJA KONKURSOWA:
1. Oceny stoisk dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Komisja Konkursowa sporządza protokół z oceny stoisk wraz z uzasadnieniem.
NAGRODY:
1. Komisja konkursowa przyzna jedną główną nagrodę
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych
z organizowaniem konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie
danych osobowych.
UWAGI KOŃCOWE:
1. Biorący udział w konkursie potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady Konkursu zawarte
w niniejszym regulaminie i w pełni je akceptują.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
3. Więcej informacji na temat Konkursu udziela Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Pilczynie
tel. 256845369.

KARTA ZGŁOSZENIA
do konkursu
„NAJCIEKAWSZE STOISKO PROMUJĄCE WIEŚ”
DOŻYNKI GMINY ŁASKARZEW 2017 r.

1. Nazwa wsi:
.......................................................................................................................................................

2. Pełna nazwa organizacji działającej we wsi będącej wykonawcą stoiska:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Imię i nazwisko, pełniona funkcja oraz dane kontaktowe osoby dokonującej zgłoszenia wsi
do konkursu:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

(podpis osoby dokonującej zgłoszenia
stoiska do konkursu)

