
REGULAMIN KONKURSU 

NA NAJCIEKAWSZE STOISKO DOŻYNKOWE 

GRYLEWO 2015 r. 

 

MIEJSCE KONKURSU: Grylewo 

 

TERMIN KONKURSU: 23 sierpnia 2015 r.  

 

ORGANIZATOR: 

 

1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Wągrowiec oraz dyrektor Gminnego Ośrodka 

Kultury w Łeknie. 

2. Konkurs organizowany jest jako przedsięwzięcie towarzyszące Dożynkom Gminnym na 

terenie boiska sportowego w Grylewie. 

3. Konkursem objęte są stoiska wsi gminy Wągrowiec, na których prezentowany jest 

dorobek wsi oraz produkty lokalne i tradycyjne elementy kulturowe. 

 

CEL: 

 

1. Celem konkursu jest promocja produktów lokalnych oraz kultywowanie tradycji  

w obszarach działania gminy dla zachowania dziedzictwa kulturowego. 

2. Wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych stoisk. 

3. Zwiększenie integracji społecznej. 

 

ELEMENTY OCENY STOISK:  

 

1. Stoiska oceniane będą przez uczestników poszczególnych stoisk.  

2. Każde sołectwo  do oceny stoisk oddeleguje własną komisję . 

3. Skład osobowy komisji ustala każde  sołectwo .  

4. Liczba członków komisji maksymalnie do trzech osób. 

5. Wybrana komisja po zapoznaniu się z wystawionym stoiskiem  dokonuje  oceny. 

6. Ocenie podlegają wszystkie stoiska z wyłączeniem własnego stoiska ( nie przydzielamy 

punktów ) 

7. Oceniając stoiska komisje zwracają uwagę na następujące elementy: 

a. Estetyka i aranżacja stoiska,  

b. Oryginalność i sposób prezentacji,  

b. Kultywowanie tradycji we wsi, np. kulturalnej, kulinarnej itp.,  

c.  Indywidualne wrażenie stoiska,  

d.  Użycie materiałów naturalnych,  

8. Komisja  dysponuje łącznie dwudziestoma  punktami. 

9. Punkty te można przyznać jednemu sołectwu,  lub kilku sołectwom zgodnie z własną 

oceną. 

10. Po zakończeniu prac wszystkich komisji, następuje podsumowanie punktów i wyłonienie 

laureatów w kategorii „najciekawsze stoisko dożynek gminnych 2015”. 



11. Pięć równorzędnych nagród wyróżnienia otrzymają  sołectwa, które uzyskają największą 

liczbę punktów.  

 

 

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

Sołectwa zainteresowane udziałem w konkursie powinny zgłosić swój akces  do dnia  

13 sierpnia 2015 r. pod adresem: Gminny Ośrodek Kultury  w Łeknie, ul. Podgórna 5,  

62-105 Łekno lub telefonicznie:  tel.: 67 26 16 011     

(po zgłoszeniu sołectwa do konkursu nastąpi podpisanie umowy w siedzibie Gminnego 

Ośrodka Kultury w Łeknie z sołtysem danej wsi lub osoby przez niego oddelegowanej).                                          

 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Każde sołectwo może wystawić jedno stoisko. 

2. Stoiska na placu ustawiać się będą według kolejności napływających zgłoszeń do 

Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie. 

3. Każda wieś przy zgłaszaniu stoiska do konkursu zostanie poinformowana o numerze    

miejsca na placu dożynkowym. 

4. Powierzchnia każdego stoiska to  wymiary 6mx4m ( maksymalny wymiar). 

5. Wyposażenie stoisk w zadaszenia , stoły i krzesła jest zadaniem sołectw tworzących  

własne  stoisko. 

6. Wszystkie uzgodnienia w powyższej sprawie należy dokonywać w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Łeknie.  

7. W czasie trwania dożynek możliwa jest na scenie prezentacja artystyczna  wsi  

(taniec, piosenka, scenki rodzajowe itp.) 

8.  Prezentacja jest dobrowolna i nie podlega ocenie . 

9. Czas jednej prezentacji ograniczony jest do 15 minut. 

10. Sołectwa wyrażające chęć do za promowania się na scenie proszone są  

o zgłoszenie w/w faktu  do 10 sierpnia 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury  

w Łeknie. 

 

 

 

Pytania dotyczące uczestnictwa w Konkursie prosimy kierować 

do Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie, 

ul. Podgórna 5, 62-105 Łekno,   tel. 67 26 16 011 


