
Załącznik  

do Zarządzenia Nr 16/2017 

Starosty Lipnowskiego 

z dnia 06.04.2017 r. 

Regulamin Konkursu 

na Najciekawszy Strój Ranczerskiego Ucznia 

Festiwal Kultury Ranczerskiej, Kikół 23 czerwiec 2017 r. 
 
 

Konkurs na Najciekawszy Strój Ranczerskiego Ucznia zwany dalej Konkursem odbędzie się w dniu 

23 czerwca 2017r. w ramach Festiwalu Kultury Ranczerskiej, który odbędzie się na stadionie przy 

ul. Kasztelańskiej w Kikole, Powiat Lipnowski. Jego celem jest wyłonienie laureatów I, II i III nagrody 

w kategorii Uczeń i Uczennica spośród wszystkich zgłoszonych uczestników, którzy zaprezentują na 

sobie  lub na modelach stroje ranczerskich uczniów w terminie wskazanym w niniejszym 

regulaminie. 

§1 

Organizatorem Konkursu na Najciekawszy Strój Ranczerskiego Ucznia, zwanego dalej Konkursem, 

jest Powiat Lipnowski, a jego Koordynatorem jest Wydział Rozwoju, Promocji, Sportu i Turystyki 

Starostwa Powiatowego w  Lipnie. 

§2 

1. Udział w Konkursie może wziąć po jednym przedstawicielu szkoły ponadgimnazjalnej, 

dla której organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski w następujących kategoriach : 

a. średniowieczny strój ranczerskiego ucznia (Uczeń i Uczennica), 

b. barokowy strój ranczerskiego ucznia (Uczeń i Uczennica), 

c. strój ranczerskiego ucznia 20-lecia międzywojennego (Uczeń i Uczennica), 

2. Szkoły wyłonią swoich przedstawicieli w w/w kategoriach wg własnych wewnętrznych 

uregulowań.   

3. Łącznie z jednego Zespołu Szkół może wziąć udział sześcioro uczniów.  

4. Zgłaszany do Konkursu strój powinien być wykonany według własnego pomysłu ucznia/ 

uczennicy z materiałów ogólnodostępnych. Stroje gotowe np. z wypożyczalni, kostiumy 

teatralne itp. nie będą oceniane.  

§3 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie u Koordynatora w terminie 

do 09.06.2017r. do godz. 14.30, pisemnie lub drogą elektroniczną zgłoszenia zawierającego 

imię, nazwisko, wiek, adres oraz telefon uczestnika wraz z akceptacją warunków konkursu 

na karcie zgłoszeniowej na adres: 

Starostwo Powiatowe w Lipnie 

Wydział Rozwoju, Promocji, Sportu i Turystyki 

ul. Sierakowskiego 10 B 

87- 600 Lipno 

projektyipromocja@lipnowski.powiat.pl  

2. Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

mailto:projektyipromocja@lipnowski.powiat.pl


przetwarzanie danych osobowych. 

 

§4 

W przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać pisemną 

zgodę rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w Konkursie.  W przypadku braku pisemnej zgody 

osoba niepełnoletnia nie może wziąć udziału w Konkursie. 

§5 

Prezentacja strojów przed Komisją nastąpi na scenie w dniu 23 czerwca 2017 roku w ramach 

Festiwalu Kultury Ranczerskiej na stadionie przy ul. Kasztelańskiej w Kikole. Gotowość do 

prezentacji przewidywana jest na godzinę 17:00 

§6 

Prezentacji stroju przed Komisją należy dokonać na sobie lub na modelu wraz z jego ustnym 

opisem. Do prezentacji należy dołączyć dokumentację zdjęciową stroju wraz z pisemnym jego 

opisem, np. „średniowieczny strój ranczerskiej uczennicy; spódnica samodziałowa, koszula lniana 

etc”. 

§7 

1. Zgłoszone do Konkursu stroje oceniać będzie powołana przez Starostę Lipnowskiego Komisja 

Konkursowa. 

2. Komisja będzie oceniać stroje przyznając każdemu z nich punktację od 1 do 10 punktów w każdej 

z trzech klasyfikacji:  

a. za realizm historyczny – 1 – 10 pkt, 

b. za wykonanie – 1 – 10 pkt, 

c. za sposób prezentacji – 1 – 10 pkt, 

d. za pomysłowość- 1-10 pkt. 

§8 

1. Komisja sumując punkty wyłoni laureatów I, II i III miejsca odrębnie dla kategorii Uczeń 

i Uczennica.  

2. Za zajęcie I, II i III miejsca przewidziano nagrody, dla pozostałych uczestników Konkursu 

dyplomy uczestnictwa i drobne upominki. 

3. Komisja nagradza tylko osoby indywidualne, nie grupy. 

§9 

Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 23.06.2017 r., około godz. 20:30 podczas 

Festiwalu Kultury Ranczerskiej. 

§11 

Niezaprezentowanie stroju podczas Festiwalu Kultury Ranczerskiej w dniu 23.06.2017 r. na scenie 

w wyznaczonych ramach czasowych przez któregokolwiek ze zgłoszonych uczestników oznacza w 

myśl niniejszego Regulaminu rezygnację z udziału w konkursie. W razie choroby lub innej sytuacji 

losowej, uczestnika może zastąpić wskazany przez niego pisemnie Przedstawiciel. 

 

 



§12 

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu 

Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

3. Informacje o konkursie można uzyskać również pod numerem telefonu (54) 287 20 39 wew. 32 

lub 33.    


