REGULAMIN KONKURSOW
W POWIECIE KLUCZBORSKIM
podczas Gminno-Powiatowych Dozynek w Kujakowicach
2-3 września2oI7 roku
1.

Ż.

3.
4.

5.

ORGANIZATORZY KON KURSOW:

organizatorami konkursów są: Starosta Kluczborski i Burmistrz Kluczborka.

MIEJscE KoNKURsóW:

Kujakowice Górne - boisko LZS.

TERMIN:

3 września 2oI7 roku - rozpoczęcie konkursów o godz. 11.00, zakończenie o godz. 13.00.

CEL:

a'
b.
c.

Kultywowanie cennych aspektów zycia mieszkańców wsi i obszarów Wiejskich;
Popularyzacja tradycji ludowych dotyczących twórczości ańystycznej;
Prezentacja bogactwa plonów'

RoDzAJE KoNKURsóW:

I. Konkurs na naiładnieisza korone dożvnkowa w powiecie kluczborskim - w konkursie biorą udział
korony dożynkowe z całego powiatu kluczborskiego (Gminy: Kluczbork, Wołczyn, Byczyna, Lasowice Wielkie);

II. Konkurs na naiatrakcvinieiszv poiazd Iub innv element korowodu dożvnkoweoo w oowiecie
kluczborskim - w konkursie biorą udział pojazdy lub inne elementy korowodu z całego powiatu
kluczborskiego (Gminy: Kluczbork, Wołczyn, Byczyna, Lasowice Wielkie).
6.

7.

8.

9.

KRYTERIA OCENIANIA:

a.
b.
c.

Wykorzystane materiały;
Wygląd zewnętrzny;
Pomysłowość.

UCZESTNICTWO:

a.
b.
c.
d.
e.

Delegacje Sołectw przyjeŻdŻają na swój koszt;

Uczestnicy de|egacji powinny mieć ze sobą cokument st',liercza;ący ich Łozsamość;
Miejscem zbiórki jest ul. xxx-lecia obok Kościoła;
Delegacje z koronami oraz barwne pojazdy czy inne elementy korowodu powinny mieć ze sobą plansze

informacvine zawieraiace nazwe sołectwa;

Długoścpojazdu czy innego elementu korowodu nie moze przekraczać 10 metrów.

zGŁoszENIE UDZIAŁU:
konkursach mogą wziąć udział tylko sołectwa, które przesłaływypełnione Kańy zgłoszenia
uczestnictwa w konkursach do dnia 28.o8.2o17 roku (pocztą faksem, bądź pocztą elektroniczną) na adres
Starostwa Powiatowego w Kluczborku, Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury, 46-200 Kluczbork,
ul. Katowicka 1, faks 77 4I8 65 20, e-mail:promocja@powiatkluczborski.pl.

W

KOMISJA KONKURSOWA:

Komisja konkursowa będzie składała się z czterech osób wytypowanych przez organizatora'

10, NAGRODY I WYROZNIENIA:

Wyniki konkursów zostaną ogłoszone po werdykcie komisji konkursowej w dniu uroczystości dożynkowej,
tj. 3 września 2oI7 roku, około godz. 14.00.
Przew|dziane nagrody pieniężne w formie bonów w poszczególnych konkursach:
- 500 zł,
I miejsce
- 4oo zł,
II miejsce
- 300 zł.
III miejsce

Delegacje sołectw, które nie zostały nagrodzone w Źadnym z dwóch konkursów otrzymają dyplomy za
uczestnictwo w konkursach oraz jedną nagrodę pocieszenia W kwocie 1o0 zł (bony)'

