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REGULAMIN KONKURSU 

PN. 

 STOISKO DOŻYNKOWE 2022 

 

I 

ORGANIZATORZY KONKURSU 

Organizatorem konkursu jest: 

- Gmina Borki, 

- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej,  

- Sołectwo Nowiny. 

II  

TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

Konkurs zostanie przeprowadzony w Nowinach podczas obchodów Gminnego Święta Plonów w 

ramach Dni Gminy Borki 21 sierpnia 2022 roku.  

III 

CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest: 

- kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowej, 

- promocja dorobku kulturalnego wsi, 

- aktywizacja lokalnej ludności, 

- integracja społeczności lokalnej, 

- wyłonienie i nagrodzenie najciekawszej prezentacji stoiska promującego wieś.  

IV 

PRZEBIEG KONKURSU 

1.  W konkursie może wziąć udział reprezentacja każdego z sołectw z terenu Gminy Borki 

(dane sołectwo może przygotować tylko jedno stoisko). 

2. Stoisko promujące wieś może być przygotowane przez:  

- sołectwo,  

- koło gospodyń wiejskich,  

- zespół śpiewaczy,  

- stowarzyszenie lub inna organizacja działająca w danej wsi. 

3. Organizator zapewnia stoły i krzesła w liczbie zgodniej ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. 

4. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu. 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie zgłoszenia (wzór stanowi załącznik nr. 1 

do Regulaminu) do konkursu do dnia 15 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) w Gminnym 

Ośrodku Kultury i Sportu w Woli Osowińskiej (ul. Wesoła 29, 21-345 Borki). 

6.  Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Borki przyznaje I, II i III miejsce oraz 

nagrody za udział. 
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7.  Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas obchodów dożynkowych ok 

godz. 15.00-15.30 podczas Gminnego Święta Plonów w ramach Dni Gminy Borki. 

8.  Decyzja komisji jest niepodważalna i ostateczna. 

9.  Z prac komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez jej członków. 

10.  Dla uczestników konkursu przewidziano nagrody pieniężne oraz pamiątkowe dyplomy. 

V 

KRYTERIA OCENY 

Stoiska dożynkowe będą oceniane według skali od 1 do 5, w każdej kategorii. Maksymalnie będzie 

można uzyskać 25 punktów: 

- materiał wykorzystany do dekoracji stoiska – 0-5 pkt, 

- wrażenie ogólne: walory estetyczne, kompozycja, oryginalność, nowatorstwo – 0-5 pkt, 

- oryginalność produktów jako element dziedzictwa kulturowego – 0-5 pkt, 

- wygląd, smak i zapach produktów prezentowanych na stoiskach – 0-5 pkt, 

- sposób ekspozycji i jakości obsługi – 0-5 pkt. 

VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 

 

 

 

 

 


