REGULAMIN
GMINNEGO KONKURSU
NA NAJŁADNIEJSZY STÓŁ DOŻYNKOWY

1.

ORGANIZATOR: Gmina Lubin, Sołtys i Rada Sołecka Wsi Obora, Ośrodek Kultury Gminy Lubin.

2.

CELE KONKURSU:
1) Upowszechnianie i kultywowanie tradycji związanych z obrzędami dożynkowymi.
2) Prezentacja najpiękniejszych stołów dożynkowych.
3) Nagrodzenie najpiękniejszych stołów dożynkowych.

3.

ZASADY UCZESTNICTWA:
1) W konkursie może wziąć udział każdy z terenu gminy Lubin. Może to być rodzina, koło gospodyń,
rada sołecka itd.;
2) Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w biurze Ośrodka Kultury Gminy Lubin osobiście lub
e-mailowo: sekretariat@okgminalubin.pl do dnia 25.08.2017 r.;
3) Uczestnicy konkursu przyjeżdżać mogą na miejsce 02.09.2017 r. od godziny 13.00, natomiast
rozpoczęcie imprezy odbędzie się o godzinie 16.30;
4) Organizator zapewnia dla uczestników miejsce ze stołem (80 cm x 120 cm);
5) Prezentacje oraz rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 02.09.2017 r. na boisku przy ulicy
Bursztynowej w Oborze.

4.

Wygląd i co powinno się znaleźć na stole:
1) Dekoracja stołu z darów natury owoce, warzywa, kwiaty, zboża, itp.
2) Na stole może się znajdować:

5.



dekoracja stołu z darów natury: owoce, warzywa, kwiaty, zboża, itp.,



wek warzywny,



swojski wypiek (np. chleb),



nalewka dożynkowa.

KRYTERIA I NAGRODY:
1) Komisja konkursowa powołana przez Organizatora oceniać będzie:


oryginalność,



walory smakowe,



estetyka,



elementy dekoracji.

2) Organizator przewiduje dla uczestników nagrody za zajęcie I, II, i III miejsca.
3) Nadesłanie karty zgłoszeniowej na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu oraz zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych w organizacji konkursu przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin zgodnie z Ustawą
o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tj. Dz.U.2015 nr 0 poz. 2135).

KARTA ZGŁOSZENIOWA
GMINNEGO KONKURSU
NA NAJŁADNIEJSZY STÓŁ DOŻYNKOWY

NAZWA DRUŻYNY
__________________________________________________________________________________

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę/kontakt
_______________________________________________________________________

Materiały, które zostaną użyte do przystrojenia stołu:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Imiona i nazwiska członków drużyny
1. …………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………………………………

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

………………………….dnia ………………

……………………………………
Podpis zgłaszającego

