KONKURS „ STOISKO SOŁECKIE”
DOŻYNKI POWIATOWE, 18.09.2016
Program:
Wystawienie stoisk soleckich godz. 13:00-17:00
Cel konkursu :
-Kultywowanie tradycji ludowej,
-Edukacja w zakresie obyczajów i zwyczajów regionalnych,
-Prezentacja tradycyjnego stoiska sołeckiego,
-Promocja lokalnej tradycji oraz produktów regionalnych
-Prezentacja sztuki ludowej i dziedzictwa kulturowego gminy Pozezdrze
Zasady uczestnictwa:
1.Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać stoisko sołeckie o tematyce dożynkowej.
Stoisko nie może przekraczać wymiarów 2,5 m x 2 m.
Prezentacja powinna obejmować przygotowanie stoiska, na którym znajdują się min.:
- symbole dożynkowe,
- dekoracje o tematyce dożynkowej,
- potrawy bądź produkty regionalne,
- prace rękodzielnicze nawiązujące do tradycji regionu.
2. Każde sołectwo może wystawić tylko jedno stoisko.
3. Spośród przygotowanych potraw ,każde sołectwo przygotuję jedną potrawę do oceny
degustacyjnej.
4. Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.
Udział w konkursie można zgłosić osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu od
poniedziałku do piątku w godz. 11:00 – 19:00, lub pod nr tel. 87 427 90 42.
5. Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym
regulaminem oraz jego akceptacją.
6. Ilość punktów będzie decydowała o uzyskaniu I, II, III miejsca w konkursie, a w
przypadku uzyskania przez poszczególne sołectwa takiej samej ilości punktów,
przewodniczący zarządzi dodatkowe głosowanie i członkowie komisji jeszcze raz poddadzą
ocenie tylko te sołectwa, które uzyskały taką samą ilość punktów, by ustalić ostateczny
werdykt.
7. Skład Komisji Konkursowej powoła Organizator. Członkowie Komisji Konkursowej
spośród siebie wybiorą przewodniczącego
8. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

Kryteria oceny stoisk sołeckich:
1. Estetyka stoiska sołeckiego. ( skala 1-10 punktów)
2. Ocena wyrobów kulinarnych ( potrawa przygotowana do degustacji) ( skala 1-10
punktów)
3. Ocena rękodzieła (dekoracje). (w skali 1-10 punktów)
4. Konstrukcja stoiska wykonana z tworzyw naturalnych. ( skala 1-10 punktów)
5. Zgodność z wytycznymi konkursu. ( skala 1-10 punktów)

6. Sposób, w jaki sołectwo zaprezentuje stoisko (prezentacja stoiska przez
przedstawiciela sołectwa) (skala 1-10 punktów)
Ogłoszenie wyników konkursu:
a) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 18.09.2016 roku podczas trwania Dożynek
Powiatowych.
b) Organizator przewiduje za I, II oraz III miejsce nagrody pieniężne.
Prezentacja stoisk sołeckich od godz. 13:00-17:00
Ocena komisji konkursowej ok. godz. 13:30
Ogłoszenie wyników ok. godz. 15:30

