
Regulamin konkursu 

„Najciekawsze stoisko wiejskie Gminy Dąbrówno 2022” 

 

1. Organizatorzy 

1) Wójt Gminy Dąbrówno, 

2) Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie. 

2. Cel konkursu 

1) Promocja produktów lokalnych oraz kultywowanie tradycji w obszarze działania gminy 

Dąbrówno. 

2) Popularyzacja tradycji ludowych.  

3) Wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych stoisk.  

 

3. Kryteria oceniania 

Ocenie podlegać będzie: 

- estetyka i aranżacja stoiska 

- nawiązanie do lokalnych tradycji kulturowych  

- sposób ekspozycji  

- jakość obsługi stoiska oraz potraw lokalnych wraz z degustacją, która może być odpłatna za 

symboliczną kwotę.  

4. Komisja konkursowa, punktacja 

1) Komisja konkursowa składa się z trzech osób (skład komisji może ulec zmianie w dniu 

konkursu): 

- Przewodniczący komisji   - Wójt Gminy Dąbrówno Piotr Zwaliński 

- członek komisji (sekretarz)  - Małgorzata Gadulska 

- członek komisji    - Daniel Drobisz 

2) Każdy z jurorów przyznaje punkty na przygotowanej karcie oceny. Maksymalna liczba 

punktów możliwych do przyznania będzie odpowiadała liczbie zgłoszonych sołectw (np. 

zgłosiło się do konkursu 8 sołectw więc maksymalna liczba punków możliwych do przyznania 

wynosi 8, następnie 7, 6, 5  aż do jednego punku). Nie można przyznać 0 punktów oraz 

pozostawić pustego pola na karcie oceny. 

3) W przypadku, gdy np. dwa sołectwa osiągną jednakowa liczbę punktów, wówczas 

przewodniczący przyznaje dodatkowy punkt i w ten sposób wskazuje zwycięzcę. Może to 

zrobić samodzielnie, lub poprosić o konsultacje – decyzja przewodniczącego jest ostateczna. 

4) Powołana komisja ocenia zarówno wieńce jak i stoiska.  

 

5. Warunki uczestnictwa  

1) Udział w konkursie biorą Sołectwa z Gminy Dąbrówno. 

2) Stoisko do konkursu zgłasza Sołtys lub wyznaczona przez niego osoba z Rady Sołeckiej, 

każde sołectwo może wystawić tylko jedno stoisko. Zgłaszający stoisko zobowiązany jest 



również do podania wymiarów stoiska celem wyznaczenia odpowiedniego miejsca (z uwagi na 

ograniczone miejsce wymiary stoiska nie mogą przekraczać wymiaru 6x3 metra). 

3) Stoisko we własnym zakresie zapewnia planszę informacyjną z nazwą sołectwa, które 

reprezentuje  oraz niezbędny sprzęt do prezentacji. 

4) Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie stoiska do konkursu NA KARCIE ZGŁOSZENIOWEJ 

osobiście w GCKB w Dąbrównie, pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu) lub pocztą 

elektroniczną na adres: instruktor@gckbdabrowno.pl do dnia 19 sierpnia 2022 do godziny 

12:00. Zgłoszenia przesłane po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

 

6. Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród 

1) Stoiska prezentowane będą podczas „Święta Plonów 2022” w dniu 27 sierpnia 2022 r. 

w miejscowości Wierzbica, podczas uroczystości wręczone zostaną również nagrody 

laureatom konkursu. 

2) Laureat konkursu zobowiązuje się jednocześnie do reprezentowania Gminy Dąbrówno na 

tegorocznych Dożynkach Powiatowych. 

 

7. Nagrody 

W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne oraz rzeczowe w podanej poniżej wysokości 

odpowiednio: 

I miejsce  1000 zł. plus nagroda rzeczowa 500 zł. 

II miejsce  700 zł. plus nagroda rzeczowa 300 zł. 

III miejsce  500 zł. plus nagroda rzeczowa 200 zł. 

 

Nagrody pieniężne i rzeczowe otrzymają tylko laureaci konkursu. 

 

UWAGA: zgłoszone do konkursu stoiska musza być rozstawione najpóźniej do godziny 

14:00 na placu przy świetlicy wiejskiej w Wierzbicy. 
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