Regulamin konkursu
„ Na najbardziej atrakcyjną prezentację wykonania dawnego zawodu" :
1. Organizator konkursu
1) Organizatorem Konkursu jest Gmina Rejowiec Fabryczny i Starostwo Powiatowe
w Chełmie.
2) Organizator Konkursu powołuje Komisje Konkursu.
3) Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trakcie trwania Jarmarku Pawłowskiego –
„Ginące Zawody” (Rynek w Pawłowie) w dniu 06 sierpnia 2017r.
2. Cel Konkursu
1) Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawiej zaprezentowanego
dawnego zawodu oraz stoiska wystawienniczego pod względem estetyki, aranżacji
stoiska oraz jego obsługi
2) Budowa, tożsamości kulturowej regionu lubelskiego w oparciu o ciągłość tradycji
przekazywaną z pokolenia twórców ludowych na dzieci i młodzież.
3. Uczestnicy konkursu
1) W Konkursie biorą udział wystawcy uczestniczący w Jarmarku Pawłowskim –
Ginące Zawody w dniu 06 sierpnia 2017r.
2) Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie na formularzu „Zgłoszenie
stoiska do konkursu” oraz dostarczenie zgłoszenia przez uczestnika Konkursu
3) Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie należy dokonać w terminie do 28 lipca
2017r.
4. Komisja Konkursu
1) Komisja Konkursowa przyjmować będzie kupony w dniu 06.08.2017r. w trakcie
trwania Jarmarku
2) W skład Komisji Konkursowej wejdą :
a) przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Chełmie - 1 osoba
b) przedstawiciel Gminy Rejowiec Fabryczny
– 1 osoba
c) przedstawiciele organizacji pozarządowych
– 1 osoba
5. Sposób wyłonienia laureatów
1) W konkursie „ Na najbardziej atrakcyjną prezentację wykonania dawnego zawodu„
laureata wyłania się również na podstawie zliczonych głosów oddanych przez
odwiedzających.
2) Przy stoisku organizatora dostępne będą kupony, które wypełniać będą
odwiedzający, głosując na dane stoisko.

3) Kupony należy wrzucać do oznaczonej urny, znajdującej się przy stoisku
organizatora.
4) Prawidłowo wypełniony kupon powinien zawierać dane Wystawcy oraz dane
osoby głosującej
6. Nagrody
1) Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez
organizatorów.
2) Wśród osób oddających głos na wystawcę, zostanie rozlosowana nagroda
publiczności .
3) Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
7. Termin
1. Konkurs rozpoczyna się 06.08.2017r. o godzinie 10.00
2. Komisja Konkursu obraduje w dniu 06.08.2017r. do godziny 14.00
3. Ogłoszenie Zwycięzcy odbędzie się w dniu 06 .08.2017r. o godz. 14.30
4. Losowanie nagród dla osób oddających głos na wystawy odbędzie się
06.08.2017r. o godzinie 15.00
8. Postanowienia końcowe:
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć
i informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu,
- Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zamieszczania informacji
w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych , jako element promujący
Gminę Rejowiec Fabryczny oraz Starostwo Powiatowe w Chełmie
- Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki
zawarte w regulaminie,
- Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie organizatorów , a
także na stronie internatowej www.ug.rejowiec.pl
- Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustalają organizatorzy.
9. Kontakt:
Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny
tel. (0-82) 5664-202
e-mail : rada@ug.rejowiec.pl
Małgorzata Czerwińska -Stańczak

Zapraszamy do udziału i życzymy wielu pomysłów!!!

