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Puławy, dnia 12 maja 2016 r. 

SP.4040.1.15.2016.KL 

  
Wójt Gminy Puławy 

 ogłasza 
„Konkurs na Najpiękniejsze Truskawkowe Stoisko 2016”  

 
 

R e g u l a m i n   K o n k u r s u 
 

§ 1. Warunki uczestnictwa. 
 

1. Organizatorem Konkursu na Najpiękniejsze Truskawkowe Stoisko 2014 jest Gmina Puławy                    
z siedzibą w Puławach przy ul. Dęblińskiej 4. 
2. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy Gminy Puławy, reprezentujący 
poszczególne sołectwa gminy, gminne placówki oświatowe, gminne jednostki OSP, grupy 
nieformalne oraz stowarzyszenia mieszkańców – indywidualnie lub wspólnie. 
3. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Urzędu Gminy Puławy, gminnych 
jednostek organizacyjnych oraz Radni Gminy Puławy. 
 

§ 2. Termin i miejsce konkursu. 
 
1. Konkurs rozegrany zostanie w trakcie trwania festynu plenerowego „6. Święto Truskawki                         
w Gminie Puławy”, w dniu 03 lipca 2016 r. na stadionie Klubu Sportowego „Góra Puławska”, 
ul. Długa w Górze Puławskiej. 
2. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w terminie od dnia ogłoszenia do dnia                   
16 czerwca 2016 r. 
 

§ 3. Zasady konkursu. 
 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy, w terminie o którym mowa w §2 ust. 2 regulaminu, 
dokonać zgłoszenia, składając w siedzibie Organizatora wypełniona kartę zgłoszeniową, 
której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 
2. Każdy z podmiotów zgłoszonych do konkursu może przygotować jedno stoisko, które 
zostanie ocenione przez jury konkursowe w składzie powołanym przez Wójta Gminy Puławy. 
W celu przygotowania oraz obsługi stoiska podmioty wyznaczą zespoły w składzie nie 
przekraczającym 5 osób. 
3. Ocena stoisk odbywać się będzie w oparciu o kryteria: 

a) materiały wykorzystane do dekoracji stoiska, 
b) wygląd zewnętrzny (walory estetyczne, technika, materiał, kształt, kolor, 
kompozycja, oryginalność, nowatorski pomysł), 
c) oryginalność produktów jako element dziedzictwa kulturowego, 
d) wygląd, smak i zapach produktów prezentowanych na stoisku, 
e) estetyka i aranżacja stoiska, 
f) sposób ekspozycji i jakość jego obsługi. 

4. Wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponoszą uczestnicy. 



Strona 2 z 2 
 

5. Stoiska muszą zostać przygotowane i wystawione do ekspozycji w dniu 03 lipca 2016 r. do 
godz. 1100 oraz opatrzone tabliczką informacyjną, zawierającą nazwę podmiotu. 
 

§ 4. Nagrody i wyróżnienia konkursowe. 
 

1. W Konkursie na Najpiękniejsze Truskawkowe Stoisko 2016 przyznane zostaną nagrody I, II 
i III stopnia, przy czym nie dopuszcza się przyznania nagród równorzędnych. 
2. Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
 

§ 5. Postanowienia końcowe. 
 
1. Ewentualne spory i wątpliwości wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu 
rozstrzyga Wójt Gminy Puławy. 
2 Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez 
Organizatora. 
3. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie przez 
Organizatora jego wizerunku w trakcie trwania konkursu. Nadto wyraża nieodpłatną zgodę 
na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku jego osoby w formie analogowej                     
i cyfrowej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w dowolnym medium - na potrzeby 
działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez Organizatora. 
 

 
 
 


