
REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY STÓŁ DOŻYNKOWY 

PREZENTOWANY PODCZAS 

DOŻYNEK GMINNO-PARAFIALNYCH W BABOSZEWIE  

W DNIU 23 WRZEŚNIA 2018 R. 

 

I. Organizator konkursu: Urząd Gminy Baboszewo. 

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

III. Termin konkursu: 23 września 2018 r. 

IV. Cel konkursu: 

1. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowej; 

2. Promocja produktów regionalnych i lokalnych; 

3. Rozbudzenie zainteresowania twórczością ludową związaną z tradycyjnym wykonaniem 

stołu dożynkowego; 

4. Aktywizacja i integracja społeczności gminy Baboszewo. 

V. Kryteria oceny: 

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

można uzyskać 20 punktów. 

Kategorie: 

1. Wygląd zewnętrzny (walory estetyczne, kompozycja, oryginalność, nowatorski 

pomysł). 

2. Oryginalność, różnorodność, ilość prezentowanych produktów. 

3. Estetyka i smak potraw prezentowanych na stole dożynkowym. 

4. Sposób ekspozycji i prezentacji stołu przez uczestników konkursu. 

VI. Uczestnicy konkursu: 

1. Udział w konkursie na najładniejszy stół dożynkowy sołectwa z terenu gminy 

Baboszewo; 

2. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w Urzędzie Gminy Baboszewo osobiście  

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

oraz w dniu 23.09.2018 r. na stoisku promocyjnym Urzędu Gminy Baboszewo 

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

3. Stół dożynkowy zgłoszony do konkursu powinien być rozstawiony na placu 

dożynkowym w wyznaczonym przez Organizatora miejscu do godziny 11:30; 

4. Organizator zabezpiecza stoły wraz z parasolami oraz energię elektryczną (uczestnicy 

konkursu we własnym zakresie zabezpieczają przewód elektryczny o długości 

minimum 25 metrów). 



5. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na fotografowanie stołu 

dożynkowego oraz osób prezentujących go lub przebywających w jego bezpośrednim 

otoczeniu oraz na wykorzystanie zdjęć w celach promocyjnych Gminy Baboszewo. 

VII. Przebieg konkursu: 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu Dożynek Gminno-Parafialnych  

w Baboszewie tj. 23.09.2018 r.; 

2. Organizator przewiduje nagrody pieniężne za zajęcie I, II i III miejsca. Nagrody 

zostały ufundowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie 

I miejsce – 1000 zł, 

II miejsce – 700 zł, 

III miejsce – 500 zł. 

3. Zwycięzców wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

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

5. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Gminno-

Parafialnych w Baboszewie około godziny 16:00. 

6. Decyzja Komisji jest niepodważalna i ostateczna. 

VIII. Postanowienia końcowe: 

1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu  

oraz zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych w organizacji konkursu przez Urząd Gminy Baboszewo zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora konkursu. 



KARTA ZGŁOSZENIOWA 

UDZIAŁU W KONKURSIE NA NAJŁADNIEJSZY STÓŁ DOŻYNKOWY 

PREZENTOWANY PODCZAS 

DOŻYNEK GMINNO-PARAFIALNYCH W BABOSZEWIE  

W DNIU 23 WRZEŚNIA 2018 R. 

 

 

NAZWA SOŁECTWA 
 
 
___________________________________________________________________________ 

 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę/kontakt 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

Imiona i nazwiska członków drużyny 

 

1. ……………………………………………………………………………………… 

 

2. ……………………………………………………………………………………… 

 

3. ……………………………………………………………………………………… 

 

4. ……………………………………………………………………………………… 
 

5. ……………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję  

jego postanowienia. 

 

 

 

 

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

miejscowość i data podpis zgłaszającego 

 

 


