Gminne

DOŻYNKI
w Piotrkowicach

REGULAMIN KONKURSU GMINNEGO
NA NAJCIEKAWSZE STOISKO DOŻYNKOWE
Dożynki Gminy Prusice
Piotrkowice, 24 sierpnia 2019 r.
1. Miejsce oceny stoiska: Piotrkowice
2. Termin konkursu: 24.08.2019 r.
3. Termin zgłaszania stoisk do konkursu: 22.08.2019 r.
4. Cel konkursu:
a) Kultywowanie i upowszechnianie tradycji regionalnych związanych z rolnic
twem, świętem plonów,
b) Prezentacja najładniejszego stoiska dożynkowego;
c) Promocja produktów lokalnych i prezentacja płodów rolnych
d) Prezentacja stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych oraz ich
integracja
5. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach
6. Warunki uczestnictwa w konkursie:
a) w konkursie uczestniczą stoiska zgłoszone do konkursu wyłącznie przez
stowarzyszenia, sołectwa oraz inne organizacje i grupy nieformalne;
b) Komisja Konkursowa dokona oceny stoisk w czasie trwania imprezy;
c) organizator imprezy przydziela wymiary i lokalizację stoiska wystawowego;
d) organizator zapewnia miejsce w domku wystawienniczym dla każdego
zgłoszonego
e) stoisko winno być kompletnie przygotowane na 15 minut przed planowaną
godziną rozpoczęcia uroczystości obchodów Dożynek w dniu 24.08.2019 r. i
oznakowane w widoczny sposób nazwą organizacji
f) stoisko winno być wystawione od godz. 13:00 do godz. 19:00
g) jedna organizacja może zgłosić do konkursu jedno stoisko
h) z konkursu wyłączone są sołectwa (dla sołectw przewidziano konkurs na
najpiękniejszy wieniec dożynkowy)
i) warunkiem udziału stoiska w konkursie jest złożenie pisemnego zgłoszenia do
sekretariatu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach, piętro 1, stano
wiącego załącznik nr 1 do regulaminu, lub wysłanie wypełnionego zgłoszenia
mailem na adres: gokis@prusice.pl do dnia 22 sierpnia 2018 r.
j) Organizator ma prawo odrzucić dane zgłoszenie, jeśli nie byłoby zgodne
z regulaminem.
7. Komisja Konkursowa:
Stoiska oceni Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Prusice. Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez
wszystkich jej członków.
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8. Kryteria oceny oraz nagrody i wyróżnienia będą dokonane wg punktacji (0 – 5):
Komisja dokona wyboru stoisk w trzech kategoriach:
a) Walory wizualne i dekoracyjne stoiska- różnorodność i bogactwo płodów
rolnych, obecność i rozmaitość owoców, warzyw, zbóż, ziół, wykorzystanie
płodów rolnych w dekoracjach, wykorzystanie materiałów naturalnych do
organizacji stoiska, ogólna aranżacja stoiska;
b) Nawiązanie do promocji Gminy Prusice, jej tradycji i historii, a także bieżącej
działalności, promocja rękodzieła oraz artystów lokalnych, dodatkowe
elementy wyróżniające dane stoisko na tle pozostałych- oryginalność i
sposób prezentacji;
c) Różnorodność poczęstunku (obecność produktów lokalnych, walory wizualne i estetyczne poczęstunku).
9. Nagrody :
a) rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Dożynek w dniu 24 sierpnia 2019;
b) szczegóły dotyczące nagród zostaną podane w dniu imprezy.
10. W zgłoszeniu pisemnym należy również podać ewentualne dodatkowe zapotrzebowanie organizacji, np. prąd, krzesła.
11. Decyzja Komisji Konkursowej jest niepodważalna i ostateczna.
12. Przetwarzanie danych osobowych :
a) Administratorem danych osobowych jest organizator konkursu.
b) Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w
celach promocyjnych i informacyjnych związanych z Konkursem, w ramach
działań prowadzonych przez Organizatora Konkursu.
c) Okres przetwarzania danych osobowych Zleceniobiorcy jest uzależniony od
celu w jakim dane są przetwarzane, w szczególności związanych
z organizacją Konkursu oraz ogłoszeniem jego wyników.
d) Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
e) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
f) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania
danych skutkuje brakiem możliwości udziału w Konkursie.
g) Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych o
sobowych Uczestnika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pytania dodatkowe dotyczące uczestnictwa w konkursie
można kierować do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Prusicach, tel. 71 312 63 10, e-mail: gokis@prusice.pl
lub n.lewandowska@prusice.pl
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KARTA ZGŁOSZENIA

do konkursu na najciekawsze stoisko dożynkowe
Dożynki Gminy Prusice
Piotrkowice, 24 sierpnia 2019 r.

Sołectwo .................................................................................................................................
Osoby odpowiedzialne za przygotowanie stoiska ..........................................................
Telefon kontaktowy .............................................................................................................
Prosimy o zapewnienie:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

...............................................................
Pieczątka, podpis

Wypełnione zgłoszenie należy złożyć do sekretariatu GOKiS, ul. Jana Pawła II 7,
55-110 Prusice w terminie do 22 sierpnia 2019 r. lub wysłać e-mailem na adres
gokis@prusice.pl do dnia 22 sierpnia 2019 r. W przypadku wysłania mailem
prosimy upewnić się czy zgłoszenie dotarło.

