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REGULAMIN KONKURSU 

NA NAJCIEKAWSZE STOISKO WIEJSKIE  

PREZENTOWE PODCZAS DOŻYNEK GMINNYCH  
 

 

 

ORGANIZATOR: 

Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej 

 

MIEJSCE KONKURSU: 

Konkurs będzie składał się z pięciu części. Każda z nich odbędzie się w innej gminie 

powiatu, podczas Dożynek Gminnych tj.:  

 11 sierpnia – Miękinia (gmina Miękinia) 

 18 sierpnia – Chomiąża (gmina Malczyce) 

 19 sierpnia – Kulin (gmina Środa Śląska) 

 26 sierpnia – Kostomłoty (gmina Kostomłoty) 

 1 września – Udanin (gmina Udanin) 

 

CEL KONKURSU:  

 kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych ze Świętem 

Plonów, 

 promocja walorów wsi polskiej, 

 promocja sołectw z terenu Powiatu Średzkiego, 

 wyłonienie najciekawszego stoiska prezentowanego na Dożynkach Gminnych 

organizowanych na terenie Powiatu Średzkiego. 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

W konkursie biorą udział stoiska wiejskie prezentowane podczas Dożynek Gminnych i 

przygotowane przez sołectwa lub organizacje pozarządowe.  

Stoiska powinny prezentować kulturę, tradycję, dorobek artystyczny, produkty lokalne 

(możliwa degustacja) oraz atrakcje danego sołectwa.  

Udział w konkursie nie wymaga specjalnego pisemnego zgłoszenia.  

Wszystkie koszty związane z przygotowaniem stoiska ponosi sołectwo lub organizacja 

pozarządowa.   

 

KRYTERIA OCENY:  

Stoiska oceni Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli  starostwa.  

Komisja dokona wyboru najciekawszego stoiska biorąc pod uwagę:  

1. Nawiązanie do tradycji ludowych 

2. Różnorodność produktów (np. plony z pól,  sadów, ogrodów)  

3. Dorobek artystyczny mieszkańców sołectwa  

4. Wyroby własne i ich smak 

5. Pomysłowość prezentacji 

6. Ogólny wygląd 

Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

 

NAGRODY: 

Dla zwycięzców każdej części konkursu przewidziano bony upominkowe o wartości:  
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I miejsce – 500 zł   

II miejsce – 300 zł 

III miejsce – 200 zł  

Bony zostaną wręczone w trakcie dożynek, w czasie skonsultowanym z ich 

Organizatorem.  

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o 

zwycięzcach Konkursu oraz zdjęć wykonanych w trakcie, w swoich materiałach 

promocyjnych.  

2. Dodatkowych informacji o Konkursie udziela:  

Ewa Rolińska-Sikora - insp. ds. promocji powiatu 

Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej 

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

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

 

 

Środa Śląska, 1 sierpnia 2018 r. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zatwierdził:  SEBASTIAN BURDZY, starosta Powiatu Średzkiego   
 

Sporządziła: EWA ROLIŃSKA-SIKORA, wydział RFP 
 

Zaakceptował:  MARCIN BRZEZIŃSKI, kierownik wydziału RFP 
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