
REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZE STOISKO KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Najładniejsze stoisko Kół 

Gospodyń Wiejskich” zwanego dalej jako „Konkurs”, organizowanego w ramach ”Dnia Szczupaka 

2022. zwanego dalej jako „Wydarzenie”.  

2. Organizatorem Konkursu jest Dom Kultury w Rajgrodzie zwany dalej jako „Organizator”. 

 3. Treść niniejszego Regulaminu zostaje podana do publicznej wiadomości i będzie dostępna do 

czasu rozstrzygnięcia Konkursu:  

‒ poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora 

‒ w siedzibie Organizatora,  

‒ w trakcie trwania wydarzenia.  

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 

loterią pomocową, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej 

przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094, 

z późn. zm.).  

§ 2 Cel Konkursu 

 Celem Konkursu jest:  

1. Promowanie bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych i kulturalnych.  

2. Podtrzymywanie działalności Kół Gospodyń Wiejskich oraz tradycji regionalnych i ludowych.  

3. Promowanie oraz informowanie o produktach rolnych i żywnościowych, metodach ich produkcji. 

§ 3 Przedmiot Konkursu 

1.Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie stoiska wystawienniczego zwanego dalej „Stoiskiem” 

podczas „Dzień Szczupaka 2022” organizowanego w dniu 9 października 2022 w Rajgrodzie, zwanego 

dalej „Wydarzeniem”  

2. Stoisko powinno nawiązywać do sztuki ludowej, a także zawierać potrawy i produkty regionalne. 

§ 4 Warunki uczestnictwa i zgłoszenie do Konkursu  

1. Uczestnikami Konkursu mogą być koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia, z terenu Lokalnej 

Grupy Działania „Biebrzański Dar Natury” skupiające osoby z terenów wiejskich zwane dalej 

Zespołem, których celem statutowym działania jest m.in. promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji 

kulinarnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwój kultury 

ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej; upowszechnianie i rozwój form 

współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych dalej 

jako „KGW”.  

 

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest uczestnictwo przedstawicieli KGW w Wydarzeniu i 

przygotowanie stoiska oraz zgłoszenie do konkursu pod numerem telefonu 661 418 313  i wysłanie 

karty zgłoszenia na adres mailowy domkultury_rajgrod @wp.pl do dnia 03.10.2022. 



4. Każde KGW może zgłosić do udziału w Konkursie wyłącznie jedno stoisko.  

5. Przystąpienie do Konkursu oraz akceptacja niniejszego Regulaminu, z którym KGW zobowiązane są 

się zapoznać następuje w momencie potwierdzenia zgłoszenia. 

6. W przypadku, gdy podane w Formularzu zgłoszeniowym dane do kontaktu w zakresie adresu 

korespondencyjnego, adresu e-mail i/lub numeru telefonu są własnością osoby fizycznej, osoba, 

której dane dotyczą udziela Organizatorowi zgody na ich przetwarzanie poprzez akceptację zgody na 

ich przetwarzanie zawartej w treści oświadczeń pod Formularzem zgłoszeniowym.  

7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

8. Koszty wykonania stoiska ponosi KGW zgłaszające udział w Konkursie.  

9. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na warunki uczestnictwa, określone w 

postanowieniach niniejszego Regulaminu, z którymi KGW zobowiązane są do zapoznania.  

10. Zgłoszone stoisko musi być wynikiem indywidualnej twórczości członków KGW.  

11. Udział w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku i 

udostępnianie go w celach promocyjnych konkursu.  

12. Organizator zapewnia wyłącznie miejsce pod stoisko.  

§ 5 Organizacja i przebieg Konkursu 

 

1. Informacje dotyczące szczegółowego przebiegu Konkursu podczas Wydarzenia zostaną 

opublikowane na profilu Organizatora w mediach społecznościowych.  

§ 6 Komisje Konkursowe  

1. Organizator:  

a) powołuje Komisję Konkursową, która składa się co najmniej z 3 osób;  

b) określa organizację oraz tryb pracy Komisji Konkursowej;  

c) sprawuje nadzór nad Komisją Konkursową w zakresie zgodności rozstrzygnięcia Konkursu z 

Regulaminem Konkursu;  

d) zatwierdza rozstrzygnięcie Konkursu, które jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.  

2. Komisja konkursowa jest niezależna w ocenie i wyborze laureata Konkursu.  

3. Komisja konkursowa przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia w formie protokołu podpisanego 

przez wszystkich członków Komisji.  

4. Członkowie Komisji Konkursowej, przed przystąpieniem do wykonania czynności, składają pisemne 

oświadczenie o braku wystąpienia okoliczności prawnych lub faktycznych, które mogłyby budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności. W przypadku ujawnienia się takich okoliczności w 

toku postępowania Członek Komisji Konkursowej zobowiązany jest do wyłączenia się z dalszego udziału 

w pracach Komisji. 

5. Pracami komisji kieruje Przewodniczący. Obrady Komisji Konkursowej są tajne i odbywają się w 

obecności, co najmniej połowy składu.  



6. Komisja Konkursowa nagradza 3 stoiska z największą liczbą głosów. 

7. W przypadku uzyskania przez dwa stoiska jednakowej oceny, ustalenie najładniejszego stoiska 

odbędzie się w drodze głosowania członków Komisji Konkursowej, poprzedzonego dyskusją, a w razie 

równej liczby głosów – ostateczna decyzja należy do Przewodniczącego Komisji.  

§ 7 Kryteria oceny 

1. Komisja Konkursowa przy ocenie stoiska i wyłonieniu laureta Konkursu kierować się będzie 

następującymi kryteriami:  

1) ogólny wygląd i estetyka stoiska  

2) aranżacja i kompozycja stoiska oraz oryginalny sposób ekspozycji  

3) nakład pracy i różnorodność materiałów użytych do aranżacji stoiska   

4) odniesienia do regionu z którego pochodzi KGW  

§ 8 Ogłoszenie wyników Konkursu  

1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone w trakcie Wydarzenia.  

2. Organizator przewiduje nagrody finansowe i rzeczowe dla laureatów konkursu. 

3. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.  

4. Nagroda zostanie wręczone laureatowi Konkursu, zgodnie z wynikami oceny Komisji Konkursowej, 

przeprowadzonej w trybie określonym w § 6 niniejszego Regulaminu w dniu Wydarzenia. 

 5. Dowodem wydania oraz potwierdzenia jednostkowej wartości nagrody będzie protokół odbioru, 

podpisany przez przedstawiciela nagrodzonego KGW.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia odbioru nagrody z 

przyczyn leżących po stronie Laureata. W wypadku nieodebrania nagrody KGW traci prawo do 

nagrody.  

7. Wszelkie reklamacje dotyczące ewentualnych wad nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub 

sprzedawcy. Organizator przekaże nagrodzonemu KGW dokumenty, umożliwiające dochodzenia 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości od sprzedawcy lub producenta nagrody.  

8. Laureat konkursu zwolniony jest z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od nagrody.  

§ 9 Zasady wykluczania i unieważnienia Konkursu 

1. Uczestnicy niespełniający warunków wymienionych w § 4 niniejszego Regulaminu podlegają 

wykluczeniu z udziału w Konkursie. Do podjęcia decyzji o wykluczenia Uczestnika uprawniona jest 

Komisja Konkursowa.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu, w dowolnym czasie, w przypadku 

zaistnienia sytuacji: ‒ nie zgłoszono, co najmniej pięciu stoisk.  

3. Organizatorowi przysługuje również uprawnienie do unieważnienia Konkursu w każdym czasie, bez 

podania przyczyny 


