
REGULAMIN KONKURSU 

 „Nasza wieś ma się czym pochwalić” 

IV edycja 
 

 
1. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców 

wsi, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności na rzecz 

lokalnego środowiska, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego 

przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń a także kształtowanie i utrzymanie ładu 

przestrzennego. 
 

2. Konkurs jest adresowany do wsi z terenu powiatu średzkiego, przy czym wieś, która 

zajęła pierwsze miejsce w zeszłorocznym konkursie w nie może brać udziału w kolejnej 

jego edycji.   
 

3. Zgłoszenia udziału należy przesłać do 29 sierpnia 2018 r. na adres: 

Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej 

ul. Wrocławska 2 

55-300 Środa Śląska 

lub drogą mailową na adres: ewa.sikora@powiat-sredzki.pl. 

Wzór zgłoszenia stanowi załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu. 
 

4. Zgłoszenia może dokonać sołtys, rada sołecka lub organizacja pozarządowa 

działająca na terenie wsi. 
 

5. Do konkursu można zgłaszać dokonania, które miały miejsce: 

a) w 2017 i 2018 roku – przypadku wsi startujących po raz pierwszy w konkursie, 

b) w 2018 roku – w przypadku wsi startujących po raz drugi w konkursie.  
 

6. Fundatorem nagród w konkursie jest starosta powiatu. Wysokość nagród przedstawia się 

następująco: 

I miejsce – 10 000 zł 

II miejsce – 7 000 zł 

III miejsce – 5 000 zł 

W przypadku dużej liczby uczestników i wyrównanego poziomu przewiduje się 

wyróżnienia o wartości 1 tys. zł.  
 

7. Wizytacji i oceny wsi zgłoszonych do konkursu dokona komisja konkursowa powołana 

przez starostę powiatu. Werdykt komisji nie podlega odwołaniu ani też obowiązkowi 

uzasadniania. 
 

8. Komisja konkursowa będzie wizytować wsie w terminie 3-14 września. O dokładnym 

terminie i godzinach wizytacji zgłaszający zostaną powiadomieni telefonicznie z 

odpowiednim wyprzedzeniem. Uwaga – maksymalny czas wizyty komisji to 1,5 godziny! 
 

9. Kryteria oceny: 

a) dbałość o estetykę wsi oraz zachowanie krajobrazu kulturowego i przyrodniczego 

dotycząca: 

- terenów i obiektów publicznych 

- posesji prywatnych 

- pomników przyrody 

- zabytków 

b) zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz wsi: wykorzystywanie 

zasobów własnych, stosowane metody angażowania mieszkańców do realizacji 



projektów i przedsięwzięć, współdziałanie lokalnych stowarzyszeń i grup 

mieszkańców, współdziałanie z władzami gminy i wykorzystywanie instrumentów 

wsparcia, 

c) zachowanie i rozwój tożsamości wsi (historia, kultura, tradycje, kształtowanie 

indywidualnego wizerunku wsi), 

d) współpraca i relacje międzypokoleniowe: przekazywanie tradycji obyczajowych, 

kulturalnych, kulinarnych, wspólna organizacji imprez o charakterze kulturalnym, 

społecznym patriotycznym, rozrywkowo-integracyjnym, 

e) umiejętność zaprezentowania dorobku wsi podczas wizytacji komisji konkursowej i 

jakość przedłożonych materiałów, 

f) oferta wsi kierowana do szerszego odbiorcy (kiermasze, jarmarki, dożynki, 

odpusty, majówki, zabawy itp.). 
 

10. Przygotowany poczęstunek nie będzie miał wpływu na ocenę komisji. W związku z tym 

zaleca się umiar w tym temacie.  
 

11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na uroczystości, która odbędzie się 22 września w 

Damianowie. W spotkaniu wezmą udział trzyosobowe delegacje wszystkich sołectw 

startujących w konkursie.  
 

12. Warunkiem odbycia się konkursu jest zgłoszenie do udziału w nim co najmniej pięciu 

wsi. 
 

13. Zgłoszenie udziału jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 

14. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin ustala Organizator.  
 

15. Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej spełnia obowiązek informacyjny, o którym 

mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO) poprzez publikację na stronie internetowej www.powiat-

sredzki.pl. 
 

16. Więcej informacji na temat konkursu udziela Ewa Rolińska-Sikora - insp. ds. promocji 

powiatu, tel. 71 396 89 17, e-mail: ewa.sikora@powiat-sredzki.pl. 

 

 

Środa Śląska, 23 lipca 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Zatwierdził:  

Sebastian Burdzy - starosta powiatu  
 

Sporządziła:  

Ewa Rolińska-Sikora (RFP)                         

 


