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REGULAMIN KONKURSU NA TRADYCYJNE STOISKO PODCZAS 

OPERACJI „Aktywizacja i rozwój mieszkańców obszarów wiejskich  Lubelszczyzny” 

1. Postanowienia ogólne – tematyka, organizator, cel Konkursu: 

a) Niniejszy  Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs na tradycyjne stoisko, 

zwany dalej „Konkursem” oraz warunki uczestnictwa w Konkursie. 

b) Organizatorem  Konkursu jest Urząd Miejski w Poniatowej. 

2. Celem konkursu jest: 

a) Promocja lokalnych produktów wytwarzanych metodami tradycyjnymi oraz promocja 

twórców dzieł rękodzielniczych z terenu województwa lubelskiego. 

b) Zachowanie dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich. 

b) Aktywizacja społeczna Kół Gospodyń Wiejskich w działania rozpowszechnia dziedzictwa 

kulturowego obszarów wiejskich. 

3. Założenia organizacyjne i warunki uczestnictwa w Konkursie: 

a) W konkursie mogą wziąć udział KGW uczestniczące w Konferencji Kół Gospodyń Wiejskich 

z województwa lubelskiego, która odbędzie się 18 czerwca 2022 r. na Placu przy ul. Brzozowej. 

b) Konkurs jest jednoetapowy. 

c) Jeden uczestnik może przygotować tylko jedno stoisko. 

d) Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne i następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia - 

na formularzu zgłoszeniowym, który wyślemy Państwu droga mailową. 

e) Wypełniony formularz należy oddać Komisji Konkursowej, która będzie oceniała stoisko 

18.06.2022 r. na Placu przy ul. Brzozowej w Poniatowej. 

4. Zasady Konkursu: 

a) Konkurs odbędzie się dnia 18.06.2022 r. na Placu przy ul. Brzozowej w Poniatowej. 

b) wszelkie koszty związane z przygotowaniem stoiska stanowią wyłączny koszt Uczestnika 

i nie podlegają zwrotowi. 

5. Ocena stoisk konkursowych: 

Oceny stoisk oraz wyboru Laureatów dokona Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora. 

6. Komisja oceni stoiska na podstawie następujących kryteriów: 

a) Ogólny wygląd i estetyka stoiska - ocena w skali od 1 do 10 punktów. 
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b) Aranżacja i kompozycja stoiska oraz oryginalny sposób ekspozycji - ocena w skali od 1 do 

10 punktów. 

c) Nakład pracy i różnorodność materiałów użytych do aranżacji stoiska - ocena w skali od 1 do 

10 punktów. 

d) Produkty regionalne, tradycyjne, lokalne lub wytworzone na obszarze województwa 

lubelskiego, rękodzieło (ocenie podlega wyłącznie jeden produkt, wskazany przez Uczestnika) 

- ocena w skali od 1 do 10 punktów. 

Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

7. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród: 

Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w trakcie Konferencji 

18.06.2022 r. w Poniatowej. 

8. Wykorzystanie nagrodzonych prac i ochrona danych osobowych: 

a) Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zawarciem umowy w sprawie udziału 

w Konkursie. Warunki umowy zostały określone w niniejszym regulaminie. 

b) Dane osobowe (imię i nazwisko) i wizerunek uczestników konkursu mogą zostać 

upublicznione na stronie internetowej UM Poniatowa oraz za pośrednictwem portali 

społecznościowych zarządzanych przez Administratora Danych Osobowych.  

c) Publikacja nazwisk laureatów konkursu nastąpi na stronie internetowej UM w Poniatowej, 

CKPiT w Poniatowej oraz innych mediach, w tym również społecznościowych. 

9. Postanowienia końcowe: 

a) Wypełniając zgłoszenie udziału w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na 

zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. 

b) W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego 

Regulamin. 


