Regulamin Konkursu
na Najciekawsze Stoisko Dożynkowe
Dożynki Powiatowe 2019 Pakość
Cel konkursu:
1. Prezentacja bogactwa zasobów kulinarnych, artystycznych, rzemieślniczych, rolniczych itp.
społeczności lokalnych. Popularyzacja i podtrzymywanie tradycji i kultury ludowej.
2. Promocja produktów lokalnych i wszelkiej działalności artystycznej w obrębie powiatu
mającej na celu ochronę dziedzictwa kulturowego.
3. Wyłonienie i nagrodzenie najciekawiej prezentowanego stoiska.

Organizator:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu i Urząd Miejski w Pakości.
Gdzie:
Plac przy Centrum Informacji Turystycznej w Pakości, ul. Barcińska 11.
Kiedy:
7 września 2019 r. – przygotowanie stoisk w dniu dożynek od godz. 6:00
Termin zgłoszenia upływa – 9 sierpnia 2019 r. o godz. 15:30.
Uczestnicy:
Uczestnikiem konkursu może być:
- Gmina (dotyczy gmin z terenu Powiatu Inowrocławskiego)
- Koło gospodyń wiejskich działające na terenie gmin Powiatu Inowrocławskiego
Każda gmina oraz koło gospodyń wiejskich może zgłosić do konkursu 1 prezentację.
Kryteria oceny:
Różnorodność prezentowanych elementów wystroju stoiska, spójność estetyczna, jednolity
strój obsługi stoiska (premiowany kujawski), ewentualnie śpiew, taniec, wyeksponowanie
tradycyjnego rękodzieła w formie gotowych wyrobów lub prezentacji ich wytwarzania
na stoisku (szczególnie premiowane), umiejętność zaprezentowania tradycyjnych przepisów
i receptur.
Zgłoszenie do udziału w konkursie:
W konkursie wezmą udział gminy, które do 9 sierpnia br. na adres mailowy:
promocja@inowroclaw.powiat.pl, osobiście albo pocztą dostarczą wypełnioną Kartę
Zgłoszenia do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego, ul. Roosevelta 36-38
w Inowrocławiu. Zwycięzcę wyłoni Komisja Konkursowa, o czym poinformuje zwycięzców
w trakcie uroczystości dożynkowej w Pakości.
Nagrody:
Pula nagród wynosi 2500,00 zł. Przewiduje się nagrody za zajęcie I, II i III miejsca.
O podziale środków zdecyduje Komisja Konkursowa.

Karta zgłoszeniowa udziału
w konkursie na Najciekawsze Stoisko Dożynkowe podczas
Dożynek Powiatowych 2019 w Pakości
1. Gmina/Koło Gospodyń Wiejskich:
………………………………………………………………………
2. Adres wraz z danymi kontaktowymi:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
3. Osoba upoważniona do kontaktu:
………………………………………………………………………
4. Osoby zaangażowane w przygotowanie stoiska
(dane przedstawione w tej części zgłoszenia będą zawarte w treści dyplomów, listów
gratulacyjnych, informacjach i publikacjach o dożynkach, w związku z tym prosimy
o precyzyjne określenie wykonawcy i wypełnienie nn. punktu karty)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Wyrażam chęć udziału w Konkursie na Najładniejsze Stoisko Dożynkowe podczas Dożynek
Powiatowych w Pakości 7 września 2019 r.

.......................................
miejscowość, data

.........................................
podpis zgłaszającego

Ostateczny termin nadsyłania kart zgłoszeniowych – 9 sierpnia 2019 r.

