
REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZE STOISKO DOŻYNKOWE 

GMINA PURDA ● GIŁAWY 2021 

 

I. ORGANIZATORZY 

Gmina Purda, Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie 

 

II. TERMIN I MIEJSCE 

niedziela, 29 sierpnia 2021, Giławy 

 

III. CELE KONKURSU 

- promocja sołectw, miejscowości, kół gospodyń wiejskich z gminy Purda, 

- popularyzacja zwyczajów, rękodzieła i tradycji kulinarnych gminy i regionu, 

- pogłębianie więzi z regionem oraz integracja środowisk lokalnych, 

- umożliwianie prezentacji wytworów twórczej pracy własnej i grupowej. 

 

IV. PRZEDMIOT KONKURSU 

W konkursie mogą wziąć udział sołectwa, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, grupy 

nieformalne, działające na terenie gminy Purda. Ocenie poddane będą stoiska zgłoszone do 

udziału w konkursie na najładniejsze stoisko dożynkowe 2021 odbywającym się podczas 

Dożynek Gminnych – karta zgłoszenia jest załącznikiem do regulaminu. 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie wypełnionej karty zgłoszenia nie później niż do 

24 sierpnia 2021 roku. Zgłoszenia można dokonać: 

● e-mailem na adres: biuro@gokpurda.pl lub m.moszczynska@gokpurda.pl 

● pocztą pod adresem: Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie, Purda 12A, 11-030 Purda 

● osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Purdzie.                                                                                                                                                         

Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt,                                                                                                                 

Wszystkie elementy stoisk należy dostarczyć i ustawić we własnym zakresie,                                   a 

stoiska powinny być rozstawione do godz. 12:00.                                                                                                       

Stoiska powinny być opatrzone tabliczką informacyjną z nazwą sołectwa, miejscowości, 

stowarzyszenia, koła, grupy nieformalnej. 

Przy stoisku powinna być zorganizowana strefa biesiadna (miejsca siedzące dla potencjalnych 

klientów). 

mailto:m.moszczynska@gokpurda.pl


 

VI. KRYTERIA OCENY 

Organizator powoła komisję konkursową, która oceniając stoiska będzie brała pod uwagę 

następujące kryteria: 

- ogólne wrażenie stoiska, estetykę i aranżację, 

- materiały wykorzystane do prezentacji stoiska, 

- atrakcyjność oferty prezentowanej na stoisku, 

- spójność w ubiorze grupy, 

- przygotowaną strefę biesiadną. 

 

VII. KOMISJA KONKURSOWA 

Organizatorzy powołują Komisję Konkursową w minimum 3-osobowym składzie. Pracami 

komisji kieruje Przewodniczący wskazany przez organizatorów. Z prac komisji zostanie 

sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej członków. Decyzja Komisji Konkursowej 

jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

Komisja dokona wyboru najładniejszego stoiska dożynkowego i przyzna nagrodę główną oraz 

wyróżnienie. Nagroda główna - nagroda rzeczowa o wartości ok. 500,00 zł,  wyróżnienie - 

nagroda rzeczowa o wartości ok. 200,00 zł. 

 

IX. TERMIN I MIEJSCE PRZEKAZANIA NAGRÓD 

Przekazanie nagród nastąpi podczas Dożynek Gminnych 29.08.2021 w Giławach. 

 

X. INFORMACJE DODATKOWE 

Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

Organizatora danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu oraz w celach 

marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r., t.j.:Dz. U.z 2018 

r., poz. 1000). 

Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz warunki 

prowadzenia Konkursu. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do 

Organizatora.                                                                                                                                                                                        


