REGULAMIN KONKURSU NA
STOISKO PROMOCYJNE TRADYCYJNYCH PRODUKTÓW LOKALNYCH
Dożynki Powiatowe w Gminie Giżycko
Bystry – 27 sierpnia 2017 r.
1. Cel konkursu:
Propagowanie tradycyjnych wyrobów regionalnych charakteryzujących dane sołectwo lub region
(m.in. wyroby cukiernicze i wędliniarskie, pieczywo, garmażerka, miody, konfitury, rękodzieło
artystyczne itp.)
2. Miejsce i czas:
Dożynki Gminne w Bystrym, 27 sierpnia 2017 r.
Zgłoszone stoiska promocyjne powinny być udostępnione publiczności w godzinach 12:00-19:00
w dniu dożynek. Wcześniejsze zamknięcie stoiska spowoduje wykluczenie go z konkursu.
3. Warunki uczestnictwa w konkursie:
a) kategoria I – stoisko promocyjne gminy Giżycko:
– udział w konkursie mogą wziąć przedstawiciele każdego sołectwa z terenu gminy Giżycko – na
zgłoszenie sołtysa,
b) kategoria II – stoisko promocyjne gmin z powiatu giżyckiego:
– udział w konkursie mogą wziąć przedstawiciele każdej z gmin powiatu giżyckiego (na każdą
przypada jedne stoisko) – na zgłoszenie Urzędu Gminy lub jednostki organizacyjnej gminy.
Organizator konkursu w miarę swoich możliwości może nieodpłatnie wypożyczyć podstawowe
wyposażenie stoiska dla potrzeb własnego rozstawienia (namiot handlowy, stół, krzesła, zasilanie
elektryczne). W związku z ograniczonymi zasobami organizatora obowiązuje kolejność zgłoszeń.
4. Komisja konkursowa oraz kryteria oceny:
– stoiska w obu kategoriach oceniać będzie komisja konkursowa, która zostanie powołana przez
organizatora,
– ocenie komisji podlegać będą w szczególności:
* walory artystyczne stoiska, np. stroje ludowe, przyśpiewki i inne,
* walory wizualne i smakowe prezentowanych specjałów gastronomicznych (uczestnik konkursu
wyraża zgodę na prezentację i degustację zgłoszonych produktów przez członków komisji
konkursowej),
* walory estetyczne, w tym dekoracja, kształt oraz ogólna prezentacja wizualna stoiska.
– ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi w dniu konkursu (27 sierpnia 2017 r.),
– decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
5. Nagrody:
Zwycięskie stanowiska promocyjne zostaną odznaczone nagrodami pieniężnymi lub rzeczowymi:
Kategoria I – nagrody pieniężne (bony) w wysokości:
I miejsce – 500 zł
II miejsce – 300 zł
III miejsce – 200 zł
Kategoria II – nagrody rzeczowe o wartości:
I miejsce – 500 zł
II miejsce – 300 zł
III miejsce – 200 zł

6. Zgłoszenia:
Stoiska promocyjne mogą zgłaszać wyłącznie sołtysi, urzędy gmin bądź ich jednostki organizacyjne
na zasadzie 1 do 1, tj. jedne sołectwo – jedno stanowisko, jedna gmina – jedno stanowisko.
Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie GOKiR Wilkasy ul. Olsztyńska 54 osobiście lub mailowo:
z.antoniak@gokir.ugg.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 14.08.2017 r. (poniedziałek) do godz.
15:00.
Każde stoisko otrzyma numer porządkowy według kolejności zgłoszenia.
7. Postanowienia końcowe:
– organizator nie zwraca kosztów podróży oraz kosztów produktów niezbędnych do wykonania
stanowisk promocyjnych,
– organizator zastrzega możliwość wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu,
– osoby biorące udział w konkursie na najlepsze stoisko promocyjne tradycyjnych produktów
lokalnych zobligowane są do przestrzegania regulaminu imprez GOKiR Wilkasy, dostępnego na
http://ugg.pl/cms/22125/regulamin-imprez
– wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela przedstawiciel organizatora, instruktor
Zbigniew Antoniak, tel. 606-223-089 lub 87 428-04-16.
Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach
Sponsorzy:
Urząd Gminy Giżycko
Starostwo Powiatowe w Giżycku

Załącznik nr 1 do REGULAMINU KONKURSU NA „STOISKO PROMOCYJNE
TRADYCYJNYCH PRODUKTÓW LOKALNYCH GMINY GIŻYCKO”
Dożynki Bystry – 27 sierpnia 2017 r.
KARTA ZGŁOSZENIOWA
1. Zgłaszający:
□ Kategoria I – sołectwo z gminy Giżycko
Nazwa sołectwa: ……………………………………………………………………………………..
□ Kategoria II – gmina z Powiatu Giżyckiego
Nazwa urzędu lub jednostki organizacyjnej gminy
…………………………………………………………………………………………..……………
2. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej
Imię: ………………………………..
Nazwisko: ………………………………..
PESEL: ………………………………..
Miejsce zamieszkania: ………………………………..
Telefon kontaktowy: ………………………………..
Mail: ………………………………..
3. Krótki opis stanowiska promocyjnego:
a. dane techniczne stanowiska promocyjnego (powierzchnia, zapotrzebowanie w energię
elektryczną, inne informacje) ………………………………
b. prezentowane rękodzieło (materiał, przeznaczenie, inne informacje) ……………………………..
c. prezentowane wyroby gastronomiczne (nazwa, przepis, unikalne półprodukty, inne informacje)
……………………………………
Oświadczenia:
– oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin konkursu na „Stoisko promocyjne
produktów lokalnych”,
– oświadczam, że dane zawarte w zgłoszeniu są zgodne z prawdą,
– oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 j.t. z późniejszymi
zmianami), w celach związanych z niniejszym konkursem,
– oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem imprez GOKiR Wilkasy,
– oświadczam, że wyrażam zgodę na bezpłatną publikację swojego wizerunku, wyglądu stanowiska
promocyjnego oraz znajdujących się na nim produktów, w zakresie promocji konkursu zgodnie
z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
………………………………………….
Data oraz czytelny podpis osoby zgłaszającej

