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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik do Uchwały Nr 34/503/19/VI
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 lipca 2019 r.

Regulamin Konkursu na „Najładniejsze stoisko dożynkowe Kół Gospodyń Wiejskich
2019” podczas Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich w 2019 roku

I.

Organizator Konkursu:
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

II. Cele Konkursu:
1. Utrzymywanie, rozwijanie tradycji i obyczajów regionalnych.
2. Prezentowanie osiągnięć lokalnych twórców sztuki ludowej.
3. Promocja rynku produktów regionalnych oraz inicjatyw lokalnych.
4. Pogłębianie więzi z regionem oraz integracja środowisk.
III. Zakres przedmiotowy:
Ocenie poddane zostaną stoiska wystawowe przygotowane przez Koła Gospodyń
Wiejskich podczas dożynkowego święta plonów na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego
Parku Etnograficznego w Olsztynku w dniu 22 września 2019 roku.
IV. Kryteria oceny
1.

Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową, której zadaniem będzie
ocena stoisk wystawowych Kół Gospodyń Wiejskich z województwa warmińskomazurskiego według następujących kryteriów:
1)

kompozycja przestrzenna stoiska,

2)

kompozycja układu eksponatów,

3)

sposób prezentacji stoiska,

4)

atrakcyjność wizualna i obfitość oferty produktów prezentowanych na stoisku.

2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny stoisk wystawowych Kół Gospodyń
Wiejskich na podstawie karty oceny, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu.
Po dokonaniu oceny Komisja Konkursowa sporządza protokół z przebiegu
Konkursu (załącznik nr 3), w którym wyłania zwycięzców.
3. Decyzja Komisji Konkursowej jest niepodważalna i ostateczna.
V. Warunki uczestnictwa:
1. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje Kołom Gospodyń Wiejskich
funkcjonującym na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, działającym
na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2212 z późn. zm.), które zostały zgłoszone na podstawie
wypełnionej karty zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 i przesłane w terminie
do dnia 30 sierpnia 2019 r. zarówno na adres poczty elektronicznej e-mailem:
dow@warmia.mazury.pl jak i w wersji papierowej przesłanej przesyłką pocztą
na adres:
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Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa ul. Emilii Plater 1;
10-562 Olsztyn z dopiskiem w temacie e-maila i na kopercie: Konkurs
na „Najładniejsze stoisko dożynkowe Kół Gospodyń Wiejskich 2019” (o wyborze do
Konkursu decyduje kolejność zgłoszeń Kół Gospodyń Wiejskich)
Inne formy zgłoszenia nie będą akceptowane.
Karta zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i będzie dostępna
na stronie internetowej: www.warmia.mazury.pl zakładka:  obszary wiejskie 
aktualności.
2. Ze względu na ograniczenia organizacyjne w Konkursie może wziąć udział
maksymalnie dziesięć Kół Gospodyń Wiejskich. Liczba osób reprezentujących
Koło Gospodyń Wiejskich zgłoszone do Konkursu nie może przekroczyć 5 osób.
3. O udziale w Konkursie decydować będzie kolejność zgłoszeń od dnia
zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej www.warmia.mazury.pl
zakładka:  obszary wiejskie  aktualności.
4. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
5. Organizator Konkursu w ramach organizacji Konkursu zabezpiecza wystawcom
teren pod stoiska wystawowe oraz stoiska z dostępem do prądu.
6. Organizator Konkursu nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników
Konkursu związanych z przygotowaniem i wystrojem stoisk wystawowych, w tym
za dojazd na miejsce Konkursu.
7. W trakcie prezentacji stoisk podczas trwania Konkursu oraz w czasie całego
przebiegu Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich, bezwzględnie
zakazuje się sprzedaży produktów żywnościowych, w tym również produktów
pochodzących z wyrobów alkoholowych przez biorące udział w Konkursie Kół
Gospodyń Wiejskich. Dopuszcza się wyłącznie ich degustację (wyroby
alkoholowe powinny być oznaczone znakami akcyzy zgodnie z ustawą o podatku
akcyzowym, bądź posiadania stosownych zezwoleń odpowiednich organów na
sprzedaż lub podawanie alkoholu).
8. Koła Gospodyń Wiejskich biorące udział w Konkursie, w przypadku oferowania
produktów żywnościowych do spożycia zobowiązują się do przestrzegania
zapisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1541 z późn. zm.), w szczególności art. 3 przywołanej
ustawy.
Organizator zaznacza, że tylko żywność bezpieczna dla zdrowia i życia człowieka
może znajdować się w obrocie a odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności
ponoszą osoby/przedsiębiorcy produkujący lub wprowadzający żywność do obrotu.
Wystawca oferujący produkty żywnościowe zobowiązany jest do przestrzegania
przepisów sanitarno-higienicznych, które obejmują m.in: utrzymanie właściwej higieny
przez osoby mające kontakt z żywnością oraz posiadają ważne orzeczenie lekarskie
do celów sanitarno-epidemiologicznych, wykorzystują materiał do kontaktu
z żywnością nadający się do łatwego czyszczenia i dezynfekcji; środki spożywcze
muszą być tak umieszczone, aby unikać ryzyka zanieczyszczenia; w sposób należyty
zapewniają odpowiednie warunki do utrzymania i monitorowania właściwości
Strona 2 z 4

Regulamin Konkursu na „Najładniejsze stoisko dożynkowe Kół Gospodyń Wiejskich 2019”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

termicznych żywności łatwo psującej się; odpady zarówno stałe, jak i płynne powinny
być składowane w przygotowanych w tym celu odpowiednich pojemnikach.
9. Nie zastosowanie się przez któregokolwiek z przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich
biorących udział w Konkursie do ust. 7 i 8 niniejszego Regulaminu powoduje
wykluczenie Koła Gospodyń Wiejskich z Konkursu.
VI. Przebieg Konkursu:
1. Przygotowanie stoisk wystawowych na cele Konkursu, zgodnie ze wskazówkami
służb porządkowych nastąpi w wyznaczonym miejscu do godz. 10.00 na terenie
Muzeum Budownictwa Ludowego-Parku Etnograficznego w Olsztynku;
2. Na potrzeby oceny stoisk wystawowych Przewodniczący Komisji Konkursowej może
dokonać numeracji zgłoszonych stoisk przed ich oceną.
3. Prezentacja stoisk wystawowych odbywać się będzie od godz. 10.00 do 14.00.
W trakcie prezentacji Komisja Konkursowa dokona stosownej oceny stoisk Kół
Gospodyń Wiejskich. Ocena stoisk wystawienniczych Kół Gospodyń Wiejskich
odbywa się na podstawie karty oceny, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu.
4. Ogłoszenie wyników konkursu, nastąpi podczas trwania obchodów WarmińskoMazurskich Dożynek Wojewódzkich w 2019 r.
VII. Nagrody:
1. W ramach Konkursu przewidziano dyplomy oraz następujące nagrody finansowe:
1)

I miejsce: 2 000,00 zł brutto,

2)

II miejsce: 1 500,00 zł brutto,

3)

III miejsce: 1 000,00 zł brutto,

Organizator Konkursu dopuszcza możliwość przyznania nagród ex aequo.
2. Koła Gospodyń Wiejskich, które nie zajęły żadnego z pierwszych trzech miejsc,
o których mowa w ust. 1, otrzymają nagrodę finansową za udział w Konkursie
w kwocie 500,00 zł brutto.
VIII. Termin i miejsce rozdania nagród:
1. Przyznanie
nagród
i
dyplomów
laureatom
Wojewódzkiego
Konkursu
na „Najładniejsze stoisko dożynkowe Kół Gospodyń Wiejskich 2019” odbędzie się
podczas trwania obchodów Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich 2019 w
Olsztynku.
2. Przekazanie kwot finansowych przyznanych nagród nastąpi w terminie 45 dni
od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, na rachunek bankowy wskazany w karcie
zgłoszenia.
3. Za termin przekazania ww. kwot finansowych uznaje się dzień obciążenia rachunku
bankowego organizatora Konkursu.
IX. Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem treści niniejszego
Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W przypadku zaistnienia
takiej sytuacji, treść zmian Regulaminu zostanie opublikowana przez Organizatora
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konkursu na stronie www.warmia.mazury.pl
zakładka:  „obszary wiejskie” 
„aktualności”. Informacja o zmianach w Regulaminie, zostanie utrzymana na
wskazanej stronie internetowej co najmniej do dnia 30 sierpnia 2019 r., tj. do dnia
upływu terminu składania zgłoszeń uczestnictwa w konkursie. Koła Gospodyń
Wiejskich zgłoszone przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie zostaną dodatkowo
powiadomione przez Organizatora Konkursu, poprzez przesłanie na adres poczty
elektronicznej wskazany do kontaktu przez Koła Gospodyń Wiejskich w karcie
zgłoszenia do Konkursu, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
3. Konkurs sfinansowany zostanie z środków „Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów
Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz
ze środków budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Wykaz załączników:
1. Karta zgłoszenia, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Karta oceny, stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu.
3. Protokół z przebiegu Konkursu stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu
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