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REGULAMIN KONKURSU NA NAJORYGINALNIEJ PRZUGOTOW ANY STOL 
WIEJSKI PREZENTOWANY PODCZAS 

DOZYNEK GMINNO-PARAFIALNYCH W BABOSZEWIE 
W DNIU 23 WRZESNIA 2018 R. 

I. Organizator konkursu: Urz~d Gminy Baboszewo. 

II. Miejsce konkursu: Baboszewo, Gminno-Parafialne Dozynki. 

III. Termin konkursu: 23 wrzesnia 2018 r. 

IV. Cel konkursu: 

1. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji Illdowej; 

2. Promocja produktow regionalnych i lokalnych; 

3. Rozbudzenie zainteresowania tworczosciq ludow~ zwiqzan~ z tradycyjnym wykonaniem 

stotu dozynkowego; 

4. Aktywizacja i integracja spotecznosci gminy Baboszewo. 

V. Kryteria oceny: 

Stoty wiejskie bc;d~ oceniane wedtug skali od 1 do 5, w kazdej kategorii. Maksymalnie 

mozna uzyskae 20 punktow. 

Kategorie: 

I. Wygl~d zewnc;trzny (walory estetyczne, kompozycja, oryginalnose, nowatorski 

pomyst). 

2. Oryginalnose, rMnorodnose, ilose prezentowanych produktow. 

3. Estetyka i smak potraw prezentowanych na stole dozynkowym. 

4. Sposob ekspozycji i prezentacji stotu przez uczestnikow konkursll. 

VI. Uczestnicy konkursu: 

I. Udziat w konkursie na najoryginalniej przygotowany stot wiejski mog~ wziqe 

sorectwa z terenu gminy Baboszewo; 

2. Zgtoszenia do konkursu przyjmowane sq w Urzc;dzie Gminy Baboszewo osobiscie 

lub e-mailowo: urzad@gm inababoszewo.pl do dnia 21.09.2018 r. do godz. 15:30 

oraz w dniu 23.09.2018 r. na stoiskll promocyjnym Urzydu Gminy Baboszewo 

wystawionym podczas Dozynek Gminno-Parafialnych w Baboszewie do godz. 11 :00; 

3. Stol wiejski zgloszony do konkursu powinien bye rozstawiony na placu dozynkowym 

w wyznaczonym przez Organizatora miejscu do godziny II :30; 

4. Organizator zabezpiecza stoty wraz z parasolami oraz energiy elektryczn~ (uczestnicy 

konkursu we wtasnym zakresie zabezpieczajq przewod elektryczny 0 dhlgosci 

minimum 25 metrow). 



5. Zgtoszenie udzialu w konkursie jest rownoznaczne ze zgod!! na fotografowanie stolu 

dozynkowego oraz osob prezentujqcych go lub przebywajqcych w jego bezposrednim 

otoczeniu oraz na wykorzystanie zdjyc w celach promocyjnych Gminy Baboszewo. 

VII. Przebieg konkursu: 

I. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu Dozynek Gminno-Parafialnych 

w Baboszewie tj. 23.09.2018 r.; 

2. Organizator przewiduje nagrody pieniyzne za zajycie I, II i IH mleJsca. Nagrody 

zostary ufundowane ze srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 

Obszarow Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie 

I miejsce - 1000 zt, 

II miejsce - 700 zt, 

III miejsce - 500 zt. 

3. Zwyciyzcow wytoni Komisja Konkursowa powotana przez Organizatora. 

4. Komisja oceny stoisk rozpocznie od godz. 12:00. 

5. Rozstrzygniycie konkursu i wryczenie nag rod nastqpi podczas Dozynek Gminno

Parafialnych w Baboszewie okoto godziny 16:00. 

6. Decyzja Komisji jest niepodwaZalna i ostateczna. 

VIII. Postanowienia koncowe: 

1. Przystqpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacjq nlnleJszego regulaminu 

oraz zgodq na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

niezbydnych w organizacji konkursll przez Urzqd Gminy Baboszewo zgodnie 

z Rozporz!!dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

2. [nterpretacja niniejszego regulaminu nalezy wytqcznie do Organizatora konkursu. 
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KART A ZGLOSZENIOW A 
UDZIALU W KONKURSIE NA NAJORYGINALNIEJ PRZYGOTOWANY STOL 

WIEJSKI PREZENTOW ANY PODCZAS 
DOZYNEK GMINNO-PARAFIALNYCH W BABOSZEWIE 

W DNIU 23 WRZESNIA 2018 R. 

NAZW A SOLECTW A 

Imiy i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupy/kontakt 

Imiona i nazwiska czlonk6w solectwa 

I ........... ..... ..... ..... .............. .......... .. .... ... .. ..... .... ............................ .. 

2 ....... . ... . .. . ......... . ... ..... . . ...... . ......... . . .. . .... . .. . . . .. .. .. . . .. . ... ..... . ...... .. ... .. . 

3 . ... ..... . . ... ...... .. . .... . .......... . . . .... .... .. . . . .. ....... . .. . ... .. .. .. ... .. .... . .. . ........ . . . 

4 . .. ... .... . .. ........ ...... . .. . .......... .......... . .. .. ... . . . . ..... .... . .... . ..... ..... .... . . . .... . 

5 .. ......... ... . . .... . ...... .. ... .. ... .... .... .. ..... .. . ............. ..... .... .. ... . .... .. .. .... ... .. 

Oswiadczam, i.e zapoznalem/al11 Sly z Regu laminem Konkursli akceptujy 
jego postanowien ia. 

miejscowosc i data podpis zglaszajqcego 


