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Regulamin konkursu 

pn. 

Najpiękniejsza dożynkowa dekoracja posesji 2021 

I 

ORGANIZATORZY KONKURSU 

Organizatorem konkursu jest Gmina Borki, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli 

Osowińskiej oraz Sołectwo Stara Wieś. 

II 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

§ 1 

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców posiadających posesję na terenie gminy 

Borki. 

§ 2 

1.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie posesji do 18 sierpnia 2021 roku 

(środa): 

-  telefonicznie: 81 85 74 195, 

-  mailem na adres: gok@gokisborki.pl, 

-  osobiście w GOKiS (Wola Osowińska, ul. Wesoła 29). 

2.  Wzór karty zgłoszeniowej stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Zgłoszenie jest 

równoznaczne z akceptacją polityki prywatności i wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, a także przeniesieniem praw autorskich na Organizatora konkursu w 

celach promocyjnych, tj. wykonywania zdjęć i zamieszczania na stronach internetowych, 

mediach społecznościowych itp. (wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu). 

§ 3 

Dekoracja posesji musi zachować trwałość minimum do 22 sierpnia 2021 roku. 

III CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest: 

- kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowej, 

- promocja dorobku kulturalnego wsi, 

- aktywizacja lokalnej ludności, 

- integracja społeczności lokalnej, 

- wyłonienie i nagrodzenie najciekawszej prezentacji posesji promującej wieś. 

IV PRZEBIEG KONKURSU 
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§ 1 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 21 sierpnia 2021 roku (sobota). 

§ 2 

Czteroosobowa Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Borki, wyłoni zwycięzców, 

przyznając miejsce I, II i III oraz nagrody – za: 

- I miejsce – 500 zł oraz pamiątkowy dyplom, 

- II miejsce – 300 zł oraz pamiątkowy dyplom, 

- III miejsce – 200 zł oraz pamiątkowy dyplom. 

§ 3 

Wręczenie nagród odbędzie się podczas obchodów Gminnego Święta Plonów w ramach Dni Borki 

2021 na scenie w Starej Wsi w dniu 22 sierpnia 2021 w godz. 15.00-15.30. 

§ 4 

Rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne i nie podlegają reklamacji. 

§ 5 

Z obrad komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół przez sekretarza Komisji; protokół 

zostanie podpisany przez wszystkich członków Komisji. 

V KRYTERIA OCENY POSESJI  

W konkursie będą stosowane następujące kryteria oceny posesji: 

1. pomysłowość (oryginalność, walory humorystyczne, nawiązanie do 

aktualnych wydarzeń społecznych) – 0-5 pkt, 

2. związek z kulturą rolniczą i tradycją regionu, nawiązanie do symboliki żniwnej (np. 

wykorzystanie płodów rolnych, snopów zbóż, motywów żniwnych, tradycyjnych narzędzi 

rolniczych – 0-5 pkt, 

3. rozmiar dekoracji (w tym praco- i czasochłonność przygotowania, zasięg dekoracji, np. 

wystrój ogrodzenia, „scenka” przy płocie) – 0-5 pkt, 

4.  estetyka wykonania i ogólny wyraz artystyczny – 0-5 pkt. 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 1 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

§ 2 

Szczegółowe informacje na temat Konkursu są dostępne w GOKiS w Borkach z/s w Woli 

Osowińskiej (ul. Wesoła 29, 21-345 Borki): tel. 81-85-74-195, e-mail: gok@gokisborki.pl. 


