Załącznik do uchwały Nr ………….
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia …………………………...r.

REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZE STOISKO DOŻYNKOWE
PRZYGOTOWANE PRZEZ KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH Z TERENU
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

1. Organizator konkursu.
a. Organizatorem konkursu jest Marszałek Województwa Podlaskiego.
b. Koordynatorem konkursu jest Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
2. Cel konkursu.
a. promocja i prezentacja Kół Gospodyń Wiejskich, aktywnie działających na obszarach
wiejskich, zwanych w dalszej części regulaminu uczestnikami konkursu,
b. wyłonienie i nagrodzenie najładniej oraz najciekawiej zaaranżowanego stoiska
wystawienniczego, w którym motywem przewodnim będzie chleb,
c. kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych z Dożynkami, jako Świętem
Plonów,
d. promocja walorów podlaskiej wsi,
e. aktywizowanie lokalnej społeczności,
f. umożliwienie wymiany doświadczeń i zaprezentowanie efektów własnej pracy wystawców
z całego województwa podlaskiego uczestnikom Dożynek Wojewódzkich w Tykocinie,
g. identyfikacja i upowszechnienie wiedzy o regionalnych potrawach,
h. kultywowanie lokalnych tradycji,
i. inspirowanie do pracy zespołowej.
3. Zasady uczestnictwa.
a. Uczestnikami konkursu mogą być: grupy formalne: Koła Gospodyń Wiejskich, działające na
obszarach wiejskich województwa podlaskiego.
b. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie chęci uczestnictwa w konkursie na adres
siedziby koordynatora konkursu:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
Referat Regionalnej Polityki Rolnej
ul. J. Kilińskiego 16
15-089 Białystok
lub pocztą e-mail: rolnictwo@wrotapodlasia.pl
c. Ilość osób w grupie jest nieograniczona.
4. Organizacja i zasady konkursu.
a. Konkurs odbędzie się 14 września 2019 r. podczas Dożynek Wojewódzkich w Tykocinie.

b. Uczestnicy konkursu na swój koszt dokonują zakupu i dostarczenia elementów dekoracyjnych

na miejsce prezentacji (Tykocin, Plac Stefana Czarnieckiego) oraz we własnym zakresie dekorują
stoisko wystawiennicze. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie elementów
dekoracji w trakcie użytkowania i prezentacji konkursowej. Elementy dekoracji nie mogą
zagrażać bezpieczeństwu uczestnika konkursu oraz innych uczestników Dożynek.
c. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno stoisko wystawiennicze.
d. Każde zgłoszone do konkursu stoisko musi być oznaczone czytelną tabliczką w formacie A4,
zawierającą następujące informacje: nazwę Koła Gospodyń Wiejskich oraz adres siedziby
(miejscowość).
e. Wszystkie zgłoszone i zakwalifikowane przez komisję do konkursu stoiska zostaną ocenione
przez Komisję konkursową w trakcie trwania uroczystości Dożynkowych w dniu 14.09.2019 r.
f. Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas Dożynek przez Komisję konkursową powołaną przez
Organizatora konkursu w dniu 14.09.2019 r.
5. Kryteria oceny:
a. wygląd stoiska (wykorzystanie elementów dekoracyjnych związanych tradycją Dożynkową,
jako Świętem Plonów, estetyka wykonania),
b. prezentacja chleba
c. kreatywność i oryginalność pomysłu.
Za każde kryterium członek Komisji Konkursowej przyznaje według własnego uznania od
1 do 3 punktów.
6. Nagrody.
Organizator konkursu po ocenie zaprezentowanych w dniu 14 września 2019 r. stoisk
wystawienniczych, ufunduje nagrody za I, II, III miejsce i 1 wyróżnienie oraz nagrody za udział.
7. Założenia dodatkowe.
a. Organizator konkursu zastrzega, że osoby zamierzające dokonywać sprzedaży
produktów/wyrobów żywnościowych w trakcie prezentacji stoisk wystawienniczych muszą
bezwzględnie posiadać aktualne orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych
o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia
zakażenia na inne osoby, oraz spełniać pozostałe przepisy obowiązującego prawa pozwalające na
działalność okazjonalną zgodnie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności
żywienia. Za ewentualny brak spełnienia tych wymogów odpowiada wyłącznie osoba dokonująca
sprzedaży produktów/wyrobów żywnościowych w trakcie prezentacji stoisk wystawienniczych.
b. W trakcie prezentacji stoisk na cele konkursowe bezwzględnie zakazuje się sprzedaży
wyrobów alkoholowych bez oznaczenia swoich wyrobów znakami akcyzy zgodnie z ustawą
z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009r. nr 3 poz. 11), a także bez
posiadania stosownych zezwoleń odpowiednich organów na sprzedaż lub podawanie alkoholu.
8. Postanowienia końcowe
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieprzyznania któregokolwiek z miejsc,
przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyny.

