Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 55/2014
Wójta Gminy Udanin
z dnia 23 czerwca 2014 r.

Regulamin Konkursu
na Najciekawsze Stoisko Wiejskie Gminy Udanin
Dożynki Gminne – Udanin 2014
Organizator:
Urząd Gminy w Udaninie
Miejsce konkursu:
boisko sportowe w Udaninie
Termin konkursu:
24 sierpień 2014 r.
Cel Konkursu:
1. Kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców wsi i obszarów wiejskich.
2. Popularyzacja tradycji ludowych.
3. Prezentacja osiągnięć Sołectw z terenu Gminy Udanin.
Kryteria oceny:
Komisja Konkursowa dokona wyboru Najciekawszego Stoiska oceniając :
1. Nawiązanie do tradycji- od 0 do 10 pkt
2. Ogólne wrażenie- od 0 do 10 pkt
3. Różnorodność produktów (np. plony z pól, sadów, ogrodów, działek )- od 0 do 10 pkt
4. Oprawa artystyczna (np.: stroje, tańce, pieśni ludowe, obsługa, obrzędy)- od 0 do 10 pkt
5. Innowacyjność (np.: wprowadzenie nowych elementów nie występujących w latach
poprzednich)- od 0 do 10 pkt
6.Wyroby własne i ich smaki (np.: wyroby wędliniarskie, wyroby i wypieki cukiernicze,
przetwory)- od 0 do 10 pkt
W każdej kategorii można uzyskać od 0 do 10 punktów
Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie mogą uczestniczyć stoiska wiejskie Sołectw i organizacji pozarządowych z
terenu Gminy Udanin zgłoszone do konkursu przez Sołtysów lub osoby upoważnione do
reprezentowania wg załączonego wzoru.
2. Stoiska wiejskie mogą zwierać prezentację: kultury, tradycji, strojów ludowych, dorobku
artystycznego, produktów lokalnych (wraz z degustacją) oraz atrakcji turystycznych
swojego sołectwa.
3. Delegacje Sołectw/ organizacji pozarządowych przyjeżdżają na miejsce konkursu na
koszt własny.
4. Komisja Konkursowa dokona oceny stoisk promocyjnych po zakończeniu obrzędu
dożynkowego na placu dożynkowym.
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Zgłoszenie do udziału w Konkursie:
1. W Konkursie na Najciekawsze Stoisko Wiejskie wezmą udział Sołectwa i organizacje
pozarządowe, które zgłoszą swój udział.
2. Karty zgłoszenia proszę kierować do Małgorzata Madej-Gałdyś- insp. ds. promocji osobiście
w terminie do 8 sierpnia 2014 r. Wszelkie informacje dostępne są pod numerem telefonu
76 8709 375.
Komisja Konkursowa:
Stoiska Wiejskie oceni 3 – osobowa Komisja Konkursowa w skład której wejdą:
1. Skarbnik Gminy Udanin Pani Karolina Ożóg
2. Pracownik Urzędu Gminy w Udaninie Pani Bernarda Łyczak
3. Przedstawiciel Fundacji na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury Gminy Udanin Pani Małgorzata
Fuglewicz.
Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej
członków.
Nagrody i wyróżnienia:
Dla zwycięzców konkursu przewidziane są następujące nagrody pieniężne:
I miejsce 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)
II miejsce 700 zł (słownie: siedemset złotych)
III miejsce 400 zł (słownie: czterysta złotych)
Przy czym organizator zastrzega sobie możliwość dokonania potrącenia podatku od nagród –
zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym.
Komisja konkursowa może również przyznać nagrody w formie wyróżnień.
Komisja Konkursowa przyzna również środki pieniężne za udział w wysokości 200 zł (słownie:
dwieście złotych) pozostałym Sołectwom/organizacjom pozarządowym, które nie zajęły I, II, III
miejsca, ale brały udział w Konkursie na najciekawsze stoisko wiejskie.
Fundatorami nagród jest Urząd Gminy w Udaninie oraz/lub sponsorzy indywidualni.
Rozstrzygnięcie konkursu:
Dyplomy zostaną wręczone w dniu 24 sierpnia 2014 r. przez Wójta Gminy Udanin Panią Teresę
Olkiewicz bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu tj. około godz. 18.00 na placu sportowym w
Udaninie, natomiast nagrody pieniężne będą wypłacane w kasie Urzędu Gminy w Udaninie.
Inne istotne informacje:
Każde Sołectwo/Organizacja pozarządowa przywozi na swój koszt ze sobą własne wyposażenie
stoiska oraz planszę informacyjną z nazwą Sołectwa/organizacji, które reprezentuje. Stoisko
należy przygotować do godz. 11.30. Przewidywana powierzchnia wystawowa na jedno stoisko
będzie uzależniona od ilości zgłoszonych stoisk, jednakże każde stoisko będzie posiadało
jednakową powierzchnię wystawową, o której zdecyduje Organizator.
.
Wójt Gminy Udanin
Teresa Olkiewicz
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Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu na
Najciekawsze Stoisko Wiejskie Gminy Udanin
Dożynki Gminne-Udanin 2014

Karta zgłoszenia
do konkursu
,, Najciekawsze Stoisko Wiejskie Gminy Udanin Dożynki Gminne
2014’’
Organizator : Urząd Gminy w Udaninie

SOŁECTWO/ORGANIZACJA POZARZĄDOWA
………………………………………..

Nazwa Sołectwa/Organizacji
Przygotowującego(cej)
Imię i Nazwisko zgłaszającego
Nr telefonu

Powierzchnia stoiska/energia
elektryczna

…………………………………
Miejscowość, data i podpis
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