
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

NA NAJŁADNIEJSZĄ ZAGRODĘ DOŻYNKOWĄ - DZIEWIĘTLICE 2015 
  

MIEJSCE KONKURSU:  
Sołectwo Dziewiętlice. 

  

TERMIN: ocena oraz rozstrzygnięcie konkursu  podczas Dożynek Gminnych w Dziewiętlicach w dniu 29 

sierpnia 2015r. 

  

1. CEL KONKURSU:  

 

1. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowej dożynek. 

2. Rozbudzenie i poszerzenie zainteresowań twórczością ludową. 

3. Podtrzymywanie umiejętności wykonywania tradycyjnych rekwizytów obrzędowych. 

4. Prezentacja zagród dożynkowych. 

5. Wybór najładniej udekorowanej zagrody wiejskiej na terenie organizatora dożynek gminnych. 

  

2. UCZESTNICY KONKURSU: 
  

1. W konkursie mogą wziąć udział właściciele gospodarstw rolnych oraz innych posesji położonych na terenie 

sołectwa Dziewiętlice  

2. Chęć uczestnictwa w konkursie należy zgłosić na formularzu zgłoszeniowym, dostępnym w formie 

elektronicznej na stronach internetowych (www.paczkow.pl), bądź w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w 

Paczkowie (pokój 5A na parterze)   

  

3. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: 
  

Wyniki Konkursu na Najładniejszą Zagrodę Dożynkową ogłoszone zostaną przez Przewodniczącego Komisji 

Konkursowej w dniu 29.08.2015 r. podczas obchodów uroczystości dożynkowych. 

  

Za miejsca I, II i III przyznane zostaną nagrody rzeczowe..  

 

4. KOMISJA KONKURSOWA: 
 

Każdy członek komisji przyznaje punkty od 1 do 10. Oceniana   Punkty uzyskane przez zagrody od każdego 

z członków komisji sumuje się. W przypadku równej liczby punktów członkowie komisji w głosowaniu tajnym 

określają, która zagroda powinna zająć miejsce 1,2, itd. 
 

5. KRYTERIA OCENY: 

 
1. Dekoracje w gospodarstwie związane z Dożynkami , 

2. Ogólna estetyka gospodarstwa oraz wykonania motywu zdobniczego, 

3. Tradycyjne formy 

4. Prezentacja zagrody przez właściciela  

 

 6. ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE: 

 

 Właściciele gospodarstw zainteresowani udziałem w Konkursie powinni zgłosić udział na formularzu do 21 

sierpnia 2015r. na adres: Urząd Miejski w Paczkowie, Rynek 1, 48-370 Paczków. 

  

 7. UWAGI KOŃCOWE: 

 

- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów konkursu. 

- udział uczestnika w konkursie oznacza jego akceptację zasad zawartych w niniejszym regulaminie. 

- organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach konkursu, zdjęć 

zagród dożynkowych oraz wykorzystanie tych informacji w relacjach z przebiegu imprezy zamieszczanych w 

mediach i Internecie. 

  

  

 



 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU  

W KONKURSIE NA NAJŁADNIEJSZĄ ZAGRODĘ DOŻYNKOWĄ - DZIEWIĘTLICE 2015 

  

   

  

1. Właściciel zagrody dożynkowej (grupa lub osoba): 

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

 ............................................................................................................................................................... 

  

2. Adres, tel. kontaktowy: 

  

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

................................................................................................................................................................ 

  

Wyrażam zgodę na udział w Konkursie na Najładniejszą Zagrodę Dożynkową w ramach Dożynek Gminnych 2015 w 

Dziewiętlicach oraz na wykorzystanie zdjęć mojej zagrody na portalach internetowych www.paczkow.pl 

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy w związku z udziałem ww. 

konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych umieszczonych w 

zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926 z późń. zm.). Jednocześnie oświadczam, że jestem 

świadomy, że administratorem w/w danych osobowych jest Gmina Paczków, że dane zebrane są w celu 

przeprowadzenia i realizacji konkursu i zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie imienia i 

nazwiska na stronie www.paczkow.pl, jestem świadom dobrowolności podania danych oraz zostałem poinformowany o 

prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. 

Oświadczam również, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu na Najładniejszą Zagrodę Dożynkową i 

akceptuje jego warunki. 

  

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

        miejscowość,                                                                                                                      data podpis zgłaszającego  

  

  

  

 

http://www.szubin.pl/

