
 

 

Załącznik  
 do uchwały Nr 559/2016 
 Zarządu Powiatu Krapkowickiego 
 z dnia 27 lipca 2016 r.  

Regulamin Konkursu 
na Stół Jesienny 

25.09.2016 r. 
 
 

§ 1 
ORGANIZATOR KONKURSU 

 
1. Organizatorem konkursu odbywającego się w ramach Festiwalu Dyni w Sercu 

Opolszczyzny zwanego dalej konkursem jest Powiat Krapkowicki z siedzibą przy ul. 
Kili ńskiego 1, 47-303 Krapkowice, zwanego dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs realizowany jest ze środków finansowych budżetu Powiatu Krapkowickiego. 
3. Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat Konkursu jest: Damiana Banert, 

tel. 774074345, e-mail: d.banert@powiatkrapkowicki.pl. 
  

 
§ 2 

CEL I PRZEDMIOT KONKURSU  
 

1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie zwycięzcy, który zaprezentuje w konkursie 
najładniej przygotowany stół jesienny. 

2. Celem konkursu jest: 
1) promocja Powiatu Krapkowickiego z nawiązaniem do tradycji i bogactwa 

kulturowego regionu, 
2) kultywowanie i podtrzymywanie tradycji jesiennych w tym robienie przetworów 

jesiennych, dekoracji przydomowych itd., 
3) edukacja w zakresie obyczajów i zwyczajów regionalnych związanych z jesienią, 
4) pozyskiwanie ciekawych przepisów kulinarnych, związanych z jesiennymi 

potrawami regionalnymi, szczególnie z tradycjami lokalnymi. 
 
 

§ 3 
UCZESTNICY KONKURSU 

 
1. W konkursie mogą wziąć udział reprezentacje sołectw, kół gospodyń wiejskich lub 

stowarzyszeń z terenu Powiatu Krapkowickiego (uczestnicy). 
2. W skład reprezentacji, o których mowa w ust. 1 mogą wchodzić osoby pełnoletnie. 
3. Ilość osób w reprezentacji  jest ograniczona max do 5 osób. 
4. Każda reprezentacja przygotowuje i wystawia jedną ekspozycję – stół. 

 
§ 4 

MIEJSCE I TERMIN KONKURSU  
 

1. Konkurs odbędzie się 25 września 2016 r. podczas Festiwalu Dyni - przy ul. 
Kili ńskiego 1 w Krapkowicach, w godz. od 11.00 do 17.00. 

2. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do pozostania na Festiwalu Dyni do jego 
zakończenia 



 

 

§ 5 
WARUNKI I ORGANIZACJA UDZIAŁU W KONKURSIE  

 
1. Warunkiem udziału w konkursie jest: 

1) złożenie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej do dnia 21.09.2016 r. do 
godz. 18:00 w Biurze Obsługi Klienta (BOK) w budynku Starostwa Powiatowego 
w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1 lub przesłanie na adres mailowy: 
d.banert@powiatkrapkowicki.pl, 

2) kartę zgłoszenia można pobrać w BOK w godz. od 7:00 do 18:00 lub pobrać ze 
strony www.powiatkrapkowicki.pl 

3) po terminie, o którym mowa w pkt 1 zgłoszenia nie będą przyjmowane, 
4) podpisanie i przekazanie zgłoszenia udziału jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu, z którym uczestnicy 
obowiązani są się zapoznać, 

5) W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie komisji konkursowej ani 
członkowie ich rodziny, 

6) uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 
2. Organizacja konkursu: 

1) przygotowanie stołów w dniu 25.09.2016 r. w godz. od 9:00 do 10:30 na 
Festiwalu Dyni w Sercu Opolszczyzny, który odbywać się będzie w 
Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1 (parking za Starostwem Powiatowym w 
Krapkowicach), 

2) Organizator zapewnia dwa stoły o wymiarach 200 cm x 60 cm, 
3) uczestnicy konkursu mają za zadanie dokonać prezentacji tradycji jesiennych na 

stołach  w godzinach od 11:00 do 16:00, 
4) prezentacja stołu powinna obejmować przygotowanie stołu, na którym 

obowiązkowo znajdą się: dary jesieni, przetwory, w tym wyroby lub wypieki  
z dyni, wraz ze spisanymi przepisami i recepturami, które zostaną przekazane 
Organizatorowi do celów promocyjnych oraz dekoracje, np. stroiki, owoce, 
warzywa inne produkty i prace rękodzielnicze nawiązujące do jesieni, 

5) uczestnicy zobowiązani są do dokonania krótkiej prezentacji ustnej swojego stołu 
przed Komisją Konkursową (wypowiedź nie dłuższa niż 5 minut), 

6) W czasie prezentacji stołu uczestnicy mogą zachęcać odwiedzających do 
degustacji. 

 
 

§ 6 
SKŁAD I ZADANIA KOMISJI  

 
1. Konkurs oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, w jej skład nie mogą 

wchodzić osoby biorące udział w Konkursie. 
2. Z przebiegu Konkursu Komisja Konkursowa sporządza protokół zawierający: 

1) listę laureatów, 
2) rodzaje przyznanych nagród, 

3. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i nie ma od niego odwołania. 
4. Rozstrzygnięcie konkursu oraz przyznanie nagród nastąpi podczas Festiwalu Dyni w dniu 

25 września w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1 o godzinie 16:30. 
 
 
 
 
 



 

 

§ 7 
KRYTERIA OCENY  

 
Komisja Konkursowa dokona oceny zadania kierując się następującymi kryteriami: 

1) nawiązanie do tradycji, od 0 do 10 pkt, 
2) aranżacja z zachowaniem elementów tradycji wielokulturowej, od 0 do 10 pkt, 
3) atrakcyjność pod względem kulinarnym (wybór potraw), od 0 do 10 pkt, 
4) walory estetyczne stołu, od 0 do 10 pkt. 

 
 

§ 8 
NAGRODY 

 
1. Nagrodami w Konkursie są  nagrody rzeczowe. 
2. Komisja Konkursowa przyzna nagrody za I, II, III miejsce przy czym Organizator 

zastrzega sobie prawo przyznania nagród równorzędnych. 
3. Dodatkowo Organizator zapewnia również szeroko pojętą promocję laureatów. 

 
 

§ 9 
ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI I WIZERUNKIEM  

 
1. Administratorem danych osobowych zebranych przed i w trakcie trwania Konkursu jest 

Organizator. 
2. Dane osobowe gromadzone są przez Organizatora wyłącznie na potrzeby: 

1) realizacji Konkursu, 
2) wyłonienia laureatów Konkursu, 
3) wydania nagród, 
4) podania do wiadomości publicznej nazwy grupy, imienia, nazwiska oraz 

publikacji wizerunku laureatów i uczestników Konkursu. 
 

 
§ 10 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 

1. Organizator nie zwraca kosztów podróży uczestnikom. 
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

1) Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i 
informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu, 

2) Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji w swoich 
materiałach i kampaniach promocyjnych jako element promujący, 

3) uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne 
wykorzystanie swojego wizerunku oraz zdjęć stołu do celów promocyjnych 
Organizatora, 

4) wszelkie kwestie, których nie ustala regulamin, ustala Organizator, 
5) w przypadku pozyskania dodatkowych sponsorów konkursu przewiduje się 

przyznanie wyróżnień. 
 


