
      Regulamin Konkursu 

            na Najpiękniejsze stoisko promujące sołectwo 

 

 

 

 

ORGANIZATORZY: 

Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie 

MIEJSCE KONKURSU: 

Bożepole Wielkie  

TERMIN KONKURSU: 

27 sierpnia 2017 r. podczas Dożynek Gminnych  

CELE KONKURSU: 

1.  Promocja poszczególnych sołectw Gminy Łęczyce  w zakresie twórczości 

artystycznej, rzemieślniczej, wyrobów kulinarnych, walorów turystycznych  

i innych. 

2. Prezentacja tradycji regionalnych oraz osiągnięć miejscowości i jej mieszkańców. 

3. Wyłonienie i nagrodzenie najciekawszej prezentacji stoiska promującego sołectwo. 

UCZESTNICTWO: 

1. Do konkursu może zgłosić się każde sołectwo z terenu Gminy Łęczyce. 

2. Wykonawcą stoiska promującego sołectwo może być: Rada Sołecka, Koło Gospodyń 

Wiejskich, OSP lub inna organizacja/stowarzyszenie działające w danym sołectwie. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie stoiska do dnia 18 sierpnia 2017 r.                          

w Gminnej Instytucji Kultury w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie. 

4. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny. 

5. Przy ekspozycji należy umieścić informację na temat wykonawców oraz nazwę sołectwa, 

które reprezentuje. 

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 27.08.2017 r. ok. godz. 18.30 /scena/. 

K RYTERIA OCENY: 

1. Organizator powołuje komisję konkursową, która będzie oceniać stoiska, biorąc pod uwagę: 

- sposób i oryginalność prezentacji produktów charakteryzującej sołectwo, 

- bogactwo i różnorodność prezentowanych wyrobów i produktów, 



- kultywowanie tradycji regionalnych, 

- estetykę, aranżację i kompozycję stoiska. 

2.  Oceny stoisk dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Decyzja Komisji 

Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

NAGRODY: 

1. Organizatorzy zapewniają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. 

2. Komisja konkursowa wyłoni laureatów przyznając I, II i III miejsce w konkursie.  

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych                   

z organizowaniem konkursu i jego promocją 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 Instytucja Kultury w Łęczycach                       

z siedzibą w Strzebielinie, 84-220 Strzebielino, ul. Tuwima 4 

 Tel.58/ 676 16 99, e-mail: kontakt@gik-leczyce.pl 

4. Organizator zapewnia sobie prawo dokonania zmian w regulaminie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA 

do konkursu 

„NAJPIĘKNIEJSZE STOISKO PROMUJĄCE SOŁECTWO” 

DOŻYNKI GMINY ŁĘCZYCE 2017 r. 

 

1. Nazwa sołectwa: 

.................................................................................................................................. 

 

2. Pełna nazwa organizacji działającej na terenie sołectwa będącej wykonawcą 

stoiska:…………………………………………………………………………………….......................... 

3. Imię i nazwisko, pełniona funkcja oraz dane kontaktowe osoby dokonującej 

zgłoszenia sołectwa do konkursu: 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………...................................... 

 

 

 

 

 

 (podpis osoby dokonującej zgłoszenia stoiska do konkursu) 


