
                                            
                     Dubeninki, 06.06.2013 r.

REGULAMIN
KONKURSU NA „NAJŁADNIEJSZE STOISKO SOŁECKIE”

ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Gminna Dubeninki oraz Gminne Centrum Kultury w 
Dubeninkach, zwane dalej „Organizatorem”. 

CEL KONKURSU
Celem konkursu jest:
− promocja Gminy Dubeninki i jej walorów kulturowych, przyrodniczych, historycznych i 

kulinarnych, 
− kultywowanie i upowszechnianie tradycji zwizanych miejscem zamieszkania, integracja 

midzypokoleniowa i aktywizacja lokalnego społeczestwa, 
− wzrost tosamoci kulturowej mieszkaców.  
− prezentacja najładniejszego stoiska promujcego sołectwo, 
− promocja produktów lokalnych. 

CZAS I MIEJSCE 
Konkurs odbdzie si 30 czerwca 2013 r. podczas imprezy plenerowej Spotkanie kultur przy  
granicy „Jak dobrze mie  ssiada” w godz. 14.00-17.00, w parku przy Orodku Zdrowia  
w ytkiejmach. 

OPIS PRZEDMIOTU 
Intencj  Organizatora  jest  zachcenie mieszkaców do promocji naszego regionu,  poprzez 
prezentacj  lokalnej  twórczoci,  obrzdów  regionalnych,  pokaz  prac  rkodzielniczych 
podkrelajcych  ich  lokaln  specyfik  i  oryginaln  tradycj  z  aktywnym  udziałem 
mieszkaców w ramach konkursu na „Najładniejsze stoisko sołeckie”. 

GRUPA DOCELOWA I WARUNKI UCZESTNICTWA 
Konkurs skierowany jest do mieszkaców Gminy Dubeninki. W ramach konkursu  naley 
przygotowa stoisko promujce swoje sołectwo prezentujc np.: rkodzieło, prace 
artystyczne, lokaln kuchni, wydawnictwa własne, krótki program artystyczny, piosenki, 
loga itp.). Po ocenie komisji przygotowane produkty, wyroby rkodzielnicze, eksponaty 
mona bdzie sprzedawa. Zgłoszenia stoisk do konkursu naley dokona na załczonym 
formularzu (Załcznik do regulaminu) do dnia 20 czerwca 2013 r. w Gminnym Centrum 
Kultury w Dubeninkach lub podległych placówkach w ytkiejmach i w Linowie. Rejestracja 
stoisk w dniu  30 czerwca 2013r. do godz. 13.30 miejscu w/w imprezy.  Dojazd na koszt 
własny.

ZASADY I OCENA KONKURSU
Nad przebiegiem i ocen konkursu bdzie czuwa komisja powołana przez Organizatora.
Ocena stoisk przez komisj nastpi w godz. 13.30-14.00.
Komisja dokona wyboru najładniejszego stoiska sołeckiego promujcego sołectwo oceniajc:

• kompozycj przestrzenn stoiska;
• koncepcj układu eksponatów;
• sposób promocji stoiska;



                                            
• wartoci artystyczne wyeksponowane na stoisku;
• ogólny wyraz estetyczny stoiska, jego jako i zastosowane wzornictwo;
• prezentacj produktów kulinarnych (sposób prezentacji, opis);
• nowatorskie rozwizania w aranacji stoiska.

Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

ROZSTRZYGNICIE KONKURSU 
Laureaci 3-ch najładniejszych stoisk otrzymaj nagrody w skali I, II, III miejsce, a pozostali 
wykonawcy otrzymaj nagrody pocieszenia.  Ostateczny wynik konkursu zostanie ogłoszony 
podczas imprezy plenerowej Spotkanie kultury przy granicy „Jak dobrze mie ssiada”.
Ogłoszenie  wyników  i  wrczenie  nagród  odbdzie  si  tu  po  rozstrzygniciu  turnieju. 
Wszystkim uczestnikom zostan wrczone dyplomy.

POSTANOWIENIA KOCOWE
Z prac komisji sporzdzony zostanie protokół podpisany przez wszystkich jej członków.
Sprawy nie objte regulaminem rozstrzyga organizator. 
Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu  sprawuje Organizator konkursu. Organiza-
tor zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym zakresie, przerwania 
konkursu lub jego wydłuenia  w przypadku wystpienia  przyczyn  od niego  niezalenych. 
Zmieniony regulamin zostanie niezwłocznie umieszczony na wskazanych niej stronach inter-
netowych i niezwłocznie podany do publicznej wiadomoci.
Niniejszy regulamin dostpny jest na stronie internetowej organizatorów www.dubeninki.pl, 
www.dubeninki.bil-wm.pl.
Informacje o nagrodzonych i ich pracach zostan opublikowane w regionalnych mediach, na 
stronie internetowej Organizatorów.
Udział  w  konkursie  oznacza  wyraenie  zgody  na  przetwarzanie  i  publikacj  danych 
osobowych (imi i nazwisko, miejsce zamieszkania) oraz wykorzystanie wizerunku w celu 
promocji przedsiwzicia, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Uczestnik wyraa zgod organizatorowi na przetwarzanie i udostpnianie swoich danych 
osobowych zawartych w kartach zgłoszeniowych: imi, nazwisko, miejsce zamieszkania, oraz 
swojego wizerunku w celu promocji przedsiwzicia zgodnie z Ustaw o ochronie danych 
osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z pón. zm.)

Wszelkich informacji w sprawie turnieju udziela:
Teresa Rydzewska- GCK Dubeninki filia biblioteczna w ytkiejmach, tel. 87 6159620

ORGANIZATORZY



                                            

Załcznik nr 1

Karta zgłoszenia 
do konkursu „Najładniejsze stoisko sołeckie”

Sołectwo: ……………………………………….
Dane osoby koordynujcej przygotowaniem stoiska:

Imi i nazwisko ..................................................................

 Miejsce zamieszkania..................................................................................

Kontakt ..............................................................................

telefon kontaktowy osoby zgłaszajcej (jeli inna ni powyej): ............................................

Owiadczam, e zapoznałam/em si z regulaminem turnieju sołectw  i wyraam zgod na 
przetwarzanie i udostpnianie swoich danych osobowych: imi, nazwisko, adres zamieszkania 
oraz swojego wizerunku w celu promocji przedsiwzicia, - Ustawa o ochronie danych 
osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z pón. zm.)

.......................................                                  ...................................................................... 
Miejscowo i data    Podpis osoby koordynujcej lub zgłaszajcej 


