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Burmistrza Grodkowa z dnia 6 marca 2017r. 

 

 

REGULAMIN  

KONKURSU NA NAJCIEKAWSZE STOISKO  

PODCZAS JARMARKU WIELKANOCNEGO W ROKU  2017 

W GMINIE GRODKÓW  

 

Organizatorem Konkursu jest Gmina Grodków 

 

I. Cel konkursu:  

1) Kultywowanie i popularyzacja tradycji regionalnych, propagowanie folkloru  

związanego ze Świętami Wielkanocnymi 

2) Pogłębianie więzi z regionem, 

3) Promocja dorobku kulturowego wsi,  

4) Integracja środowisk wiejskich, 

5) Popularyzowanie tradycji własnoręcznego wykonywania ozdób wielkanocnych 

6) Rozwijanie kreatywności, aktywności twórczej oraz umiejętności plastycznych w 

dziedzinie tradycyjnego zdobnictwa 

7) Umożliwienie prezentacji wytworów twórczej pracy własnej i grupowej. 

 

II. Zakres przedmiotowy:  

Ocenie poddane będą stoiska przygotowane i zgłoszone do konkursu podczas Jarmarku 

Wielkanocnego. Stoiska powinny nawiązywać do lokalnych miejscowych motywów 

charakterystycznych dla danej miejscowości, sołectwa, gminy. 

Sołectwo może zgłosić do konkursu wyłącznie 1 stoisko.  

 

III. Zgłoszenia:  

1. Konkurs jest otwarty, obejmuje wszystkich zainteresowanych: osoby indywidualne, 

twórców nieprofesjonalnych, sołectwa, szkoły, koła gospodyń wiejskich i inne 

stowarzyszenia działające na terenie Gminy Grodków. 

Wyżej wymienieni adresaci będą wystawcami podczas Jarmarku Wielkanocnego  

organizowanego w Grodkowie w dniu 9 kwietnia 2017 r.  

2. Zgłoszenia za pomocą karty zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia 31 marca 

2017r. do godz. 14.00 w Ośrodku Kultury i Rekreacji  w Grodkowie, ul. 

Kasztanowa 16, Grodków (zgłoszenia zbiera – Aleksandra Jackiewicz, instruktor 

OKiR) 

3. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

 

 

IV. Kryteria oceny:  

1.Komisja Konkursowa oceniając stoiska będzie brać pod uwagę następujące kryteria:  

1) ogólne wrażenie stoiska, estetyka i aranżacja; 

2) materiały wykorzystane do dekoracji stoiska; 

3) atrakcyjność oferty prezentowanej na stoisku 

2. Komisja konkursowa jest niezawisła w swojej ocenie. Jej werdykt jest niepodważalny i 

ostateczny. Przebieg prac komisji jest udokumentowany w protokole. 

 

 

V. Przebieg konkursu:  

1. Organizator zapewnia stoisko wystawiennicze dla uczestników konkursu, które należy 

udekorować i zaopatrzyć w niezbędne elementy, których całość będzie poddana ocenie 

jury. Każda jednostka może zgłosić do konkursu tylko jedno stoisko. Wystawca 



opatruje stoisko tabliczką informacyjną lub innym elementem dekoracyjnym 

zawierającym nazwę wystawcy. 

2. Stoiska będą udostępnione do zagospodarowania przez Wystawcę od godziny 9:00  

w dniu  9 kwietnia 2017r. na Rynku w Grodkowie. Jarmark rozpoczyna się o godzinie 

10:00.  

3. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu trwania konkursu 

do godz. 13:00. 

4. Po zakończeniu Jarmarku stoiska konkursowe zostają uporządkowane przez 

Zgłaszającego. 

  

VI. Nagrody:  

Dla 3 najwyżej ocenionych stoisk organizator przewiduje nagrody. 

Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

.  

VII. Postanowienia końcowe:  

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu jeśli nie 

wpływa to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. 

2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

3. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków 

regulaminu. 

 

 

W sprawach organizacyjnych proszę kontaktować się z:  

Dorota Zawadzka, tel. 77 40 40 345 

Urząd Miejski w Grodkowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jarmark Wielkanocny  

Grodków, 9 kwietnia 2017r. 

 

Konkurs na Najciekawsze Stoisko 2017 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 
 

Uczestnik zgłaszający stoisko 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko zgłaszającego: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Dane kontaktowe 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Krótki opis stoiska  (np. prezentowane wyroby, materiały wykorzystane do przygotowania 

itp) 

 

………………………………………………………………………………………………… 

…........................................................................................................................................…… 

…........................................................................................................................................…… 

 

 

 

                                                                                                ………………………………… 

                                                                                                                                                          

( podpis) 

 

Wypełnioną kartę należy przesłać do Ośrodka Kultury i Rekreacji, ul. Kasztanowa 16, 49-200 

Grodków  do dnia 31 marca 2017r. 

Zgłoszenia – Aleksandra Jackiewicz, instruktor OKiR 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz. U. z 2016 poz. 922) dla celów związanych z 

konkursem oraz przyjmuję do wiadomości, że administratorem zebranych danych osobowych 

jest Urząd Miejski w Grodkowie ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, mój wizerunek oraz 

dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z konkursem, mam prawo 

dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Organizator ma prawo do wykorzystania 

prac we wszystkich możliwych publikacjach oraz na stronach internetowych. 

 

 

 

                                                                          ……………………………………….. 

             ( podpis osoby odpowiedzialnej) 


