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REGULAMIN KONKURSU
NA „NAJŁADNIEJSZE STOISKO SOŁECKIE”
DOŻYNKI POWIATOWE Węgielsztyn 2022

Organizator Dożynek: Węgorzewskie Centrum Kultury w Węgorzewie, Ul. Gen. J. Bema
14, 11-600 Węgorzewo, Tel./fax +48 87 427 26 41, e-mail: wck@wegorzewo.pl
Miejsce konkursu: boisko sołeckie w Węgielszynie
Termin konkursu: 11 września 2022 r.
Cel konkursu:
- Promocja tradycji oraz produktów lokalnych powiatu węgorzewskiego
- Kultywowanie tradycji ludowej,
- Promocja sztuki ludowej i dziedzictwa kulturowego
- Edukacja w zakresie obyczajów i zwyczajów regionalnych.
Warunki uczestnictwa:
Prezentacja stoisk soleckich powinna obejmować przygotowanie stoiska, na którym znajdują
się min.:
- symbole dożynkowe,
- dekoracje o tematyce dożynkowej,
- potrawy bądź produkty lokalne,
- prace rękodzielnicze nawiązujące do tradycji regionu.
Kryteria oceny:
1. Estetyka i jakość obsługi stoiska sołeckiego ( 1-10 pkt)

2. Aranżacja i kompozycja stoiska. (1-10 pkt)
3. Różnorodność prezentowanych wyrobów, produktów (1-10 pkt)
4. Różnorodność eksponowanego rękodzieła (1-10 pkt)

5. Różnorodność użycia tworzyw naturalnych (od 1-10 pkt)
Ocena i rozstrzygnięcie konkursu:
Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora oceni stoisko w godz. 13.30 – 15.30
Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
Nagrody:
Komisja przyzna nagrody rzeczowe laureatom konkursu, które zostaną wręczone ok. godz.
15.45.
Termin zgłoszeń:
Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 5 września 2022 r.
Udział w konkursie można zgłosić do Węgorzewskiego Centrum Kultury w Węgorzewie na
adres wck@wegorzewo.pl z dopiskiem „Konkurs na stoisko sołeckie” lub pocztą tradycyjną.

Postanowienia końcowe: Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem
i zaakceptowaniem przez Uczestnika warunków konkursu określonych w niniejszym
regulaminie, a w szczególności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w zakresie wizerunku, w formie fotografii cyfrowej przez Węgorzewskie Centrum Kultury,
w tym w szczególności na potrzeby działalności promocyjnej Węgorzewskiego Centrum
Kultury prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej www.wck.wegorzewo.pl,
Facebook WCK oraz w lokalnej prasie.
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KARTA ZGŁOSZENIOWA
DO KONKURSU
NA „NAJŁADNIEJSZE STOISKO SOŁECKIE”
DOŻYNKI POWIATOWE Węgielsztyn 11.09.2022

Nazwa sołectwa
.................................................................................................................................
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej
.............................................................................................................................................
Numer Telefonu
............................................................................................................................................

Oświadczam, że:
Zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin konkursu. Wyrażam zgodę na sfotografowanie
stoiska oraz osób prezentujących go lub przebywających w jego bezpośrednim otoczeniu oraz na
wykorzystanie zdjęć w celach promocyjnych Organizatora konkursu.

Data i podpis zgłaszającego ................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora moich danych osobowych,
w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., zgodnie z art. 23 ust.
1 pkt. 1 ustawy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182), w celach związanych z konkursem przez
Administratora Danych. Dane podaję dobrowolnie, jestem świadoma,/y, że przysługuje mi
prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawienia.

Data i podpis zgłaszającego ................................................

