
Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 19/2016 

Starosty Lipnowskiego 

z dnia 11.04.2016r. 

REGULAMIN KONKURSU 

Na Najciekawsze Stoisko Powiatu  

Festiwal Kultury Ranczerskiej 

Kikół, 24 czerwiec 2016 r. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Powiat Lipnowski. 

2. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie i prezentacja najciekawszego 

stoiska Powiatu, w tym prezentacja bogactw zasobów kulinarnych, 

artystycznych, rzemieślniczych, rolniczych oraz strojów itp. społeczności 

lokalnych.  

II. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Konkurs ma charakter zamknięty  i adresowany jest do powiatów 

Województwa Kujawsko - Pomorskiego, które zgłosiły pisemnie lub drogą 

elektroniczną swój udział w Konkursie do Starostwa Powiatowego w Lipnie na 

karcie zgłoszeniowej.  

2. Ostateczny termin nadsyłania kart zgłoszeniowych – 6 czerwiec 2016 r., na 

adres: 

Starostwo Powiatowe w Lipnie 

Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji 

ul. Sierakowskiego 10 B 

87- 600 Lipno 

projektyipromocja@lipnowski.powiat.pl  

3. Uczestnicy przyjeżdżają na swój koszt. Reprezentację powiatu zgłaszają 

wyłącznie starostwa powiatowe. Starostwo może zgłosić do konkursu tylko 

jedno stoisko. 

III. ZASADY ORGANIZACYJNE KONKURSU 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie i prezentacja stoiska 

w dniu 24.06.2016 r. na stadionie przy ul. Kasztelańskiej w miejscowości Kikół, 

Powiat Lipnowski, gdzie odbędzie się Festiwal Kultury Ranczerskiej. 

Przygotowanie i  rozstawienie stoisk w dniu imprezy (24.06.2016r.) do 
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godziny 14:00. Po tej godzinie nie będzie możliwości wjazdu na plac 

imprezy. Gotowość stoisk do oceny wyznacza się na godz. 16:00.  

2. Organizatorzy nie zapewniają żadnych mebli (ławek, stołów, krzeseł itp.) na 

potrzeby wyposażenia stoisk.  

3. Stoiska powinny zostać opatrzone planszą informacyjną zawierającą m.in. 

nazwę powiatu. 

IV. KOMISJA KONKURSOWA 

1. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora będzie obradować dnia 

24.06.2016 r., od godz. 16.30 w miejscu imprezy plenerowej. 

2. Komisja konkursowa wyłoni laureatów, biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

a. Bogactwo prezentowanych wyrobów, produktów, 

b. Prezentacja możliwie oryginalnych produktów, strojów, tańców, pieśni, 

c. Aranżacja i kompozycja stoiska, 

d. Pomysłowość na sposób ekspozycji,  

e. Estetyka i jakość obsługi stoiska.  

3. Komisja konkursowa przyzna nagrody za I, II i III miejsce. 

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I ROZDANIE NAGRÓD 

1. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 24.06.2014 r., około 

godz. 19:00 podczas Festiwalu Kultury Ranczerskiej. 

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

Konkursu dyplomy uczestnictwa.  

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział uczestnika w konkursie oznacza jego akceptację zasad zawartych 

w niniejszym regulaminie. 

2. Ustawienie stoiska w dniu konkursu jest równoznaczne z  wyrażeniem przez 

Uczestnika zgody na warunki regulaminu, a także na przetwarzanie danych 

osobowych Uczestników dla potrzeb Organizatora.  

3. Wszelkie kwestie nie ujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga organizator. 


