
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ogłoszenia konkursu na „Najładniejsze 
Stoisko Wystawy Rolniczej” podczas Wystawy Rolniczej organizowanej w ramach XXI Wojewódzko-Archidiecezjalnych 
Dożynek Wielkopolskich, które odbędą się 25 sierpnia 2019 roku w Siedlcu oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu wraz 
z kartą oceny i protokołem konkursu. 

 
 

 

 

XXI Wojewódzko –Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie 

Siedlec, 25 sierpnia 2019 r. 

 

 

Regulamin konkursu na „Najładniejsze Stoisko Wystawy Rolniczej” 

 

 

§ 1 

Regulamin dotyczy zasad, kryteriów oceny, organizacji i trybu Konkursu „Najładniejsze Stoisko Wystawy 

Rolniczej” zwanego dalej „Konkursem”. 

 

§ 2 

Celem Konkursu jest promocja rolnictwa, dorobku kulturowego wsi, upowszechnianie tradycji ludowej, 

integracja i aktywizacja społeczności lokalnej poprzez rozwijanie zainteresowania folklorem regionalnym. 

 

§ 3 

Organizatorami Konkursu są: 

1. Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

2. Powiat Wolsztyn 

3. Gmina Siedlec 

 

§ 4 

Miejscem Konkursu jest wyznaczony przez Organizatora teren Wystawy Rolniczej. 

 

§ 5 

Regulamin Konkursu będzie dostępny w Sekretariacie Dożynek oraz na stronach internetowych: 

www.umww.pl, www.powiatwolsztyn.pl oraz www.siedlec.pl. 

 

§ 6 

Stoiska będą oceniane według skali od 0 do 5 wg następujących kryteriów: 

1. Wygląd produktów prezentowanych na stoisku, 

2. Aranżacja stoiska (walory estetyczne, oryginalność, dodatkowe atrakcje), 

3. Wykorzystanie i zaprezentowanie tradycji, kultury obrzędów, zwyczajów życia na wsi, 

4. Jakość obsługi i sposób ekspozycji, 

5. Materiały wykorzystane do dekoracji stoiska. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 25 

 

§ 7 

Wyboru najciekawszego stoiska dokonuje Komisja Konkursowa zatwierdzona przez organizatora. 

 



§ 8 

Komisja Konkursowa składa się z 3 osób. Tworzą ją przedstawiciele: 

1. Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

2. Powiatu Wolsztyńskiego 

3. Gminy Siedlec 

Komisja Konkursowa wybiera spośród siebie Przewodniczącego. 

 

§ 9 

Komisja Konkursowa czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wybiera jego laureatów. 

 

§ 10 

Decyzje Komisji Konkursowej zapadają zwykłą większością głosów. Decyzje Komisji Konkursowej są 

ostateczne i nie przysługują od nich odwołania. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest karta oceny 

oraz protokół konkursu. 

 

§ 11 

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe za zdobycie I, II i III miejsca. 

 

§ 12 

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas obchodów dożynkowych ok. 

godz. 16. 

 

§ 13 

Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne ze zgodą na fotografowanie stoiska i osób 

prezentujących stoisko oraz na publiczne wykorzystanie zdjęć w materiałach informacyjnych oraz 

promocyjnych organizatora. 

 


