
Załącznik  Nr 1 

do Zarządzenia Nr  15/2017 

Starosty Lipnowskiego 

z dnia 06.04.2017r. 

REGULAMIN KONKURSU 

Na Najpiękniejszy Wianek Świętojański 

Festiwal Kultury Ranczerskiej 

Kikół, 23 czerwiec 2017r. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Powiat Lipnowski. 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie najpiękniejszego wianka świętojańskiego. 

3. Konkurs jest organizowany w ramach Festiwalu Kultury Ranczerskiej w dniu 23 

czerwca 2017 r. na stadionie przy ul. Kasztelańskiej w Kikole, Powiat Lipnowski. 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Konkurs ma charakter zamknięty  i adresowany jest do szkół/zespołów szkół, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Kikół oraz Zespołu Szkół Specjalnych 

w Lipnie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski, które zgłosiły 

pisemnie lub drogą elektroniczną swój udział w Konkursie do Starostwa Powiatowego 

w Lipnie na karcie zgłoszeniowej. W przypadku zespołów szkół honorowane będzie 

tylko jedno zgłoszenie –zespołu szkół, a nie zgłoszenia poszczególnych szkół 

wchodzących w skład zespołu.  

2. Ostateczny termin nadsyłania kart zgłoszeniowych – 9 czerwiec 2017 r. do godz. 

14:30, na adres: 

Starostwo Powiatowe w Lipnie 

Wydział Rozwoju, Promocji, Sportu i Turystyki 

ul. Sierakowskiego 10 B 

87- 600 Lipno 

projektyipromocja@lipnowski.powiat.pl  

3. Uczestnicy przyjeżdżają na swój koszt. Każda szkoła/zespół szkół może zgłosić tylko  

jeden wianek. 

III. ZASADY ORGANIZACYJNE KONKURSU 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wianka świętojańskiego, dnia 

23.06.2017 r. do godz.15:30, na stadion przy ul. Kasztelańskiej w miejscowości Kikół, 

Powiat Lipnowski, gdzie odbędzie się Festiwal Kultury Ranczerskiej. Gotowość 

wianków do oceny godz. 16:00. 
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2. Wianek powinien być wykonany ze świeżego materiału roślinnego, dobranego według 

tradycji Nocy Świętojańskiej (kwiaty, gałązki, liście i zioła). Wianki wykonane ze 

sztucznych kwiatów nie będą brały udziału w konkursie. 

3. Wianek powinien unosić się na wodzie i posiadać trwale przymocowaną jedną lub 

więcej świec. 

4. Prace powinny zostać opatrzone planszą informacyjną zawierającą m.in. nazwę 

szkoły/zespołu szkół, twórców wianka. 

IV. KOMISJA KONKURSOWA 

1. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora będzie obradować dnia 

23.06.2017 r., od godz. 16:00 w miejscu imprezy plenerowej. 

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

a. estetykę projektu, 

b. oryginalność pomysłu, 

c. nawiązanie do tradycji, 

d. dobór materiałów, 

e. zgodność z wymogami regulaminu. 

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

4. Komisja nagradza szkołę/zespół szkół, który został zgłoszony do udziału w Konkursie, 

a nie osoby wskazane jako twórcy wianka. 

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I ROZDANIE NAGRÓD 

1. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 23.06.2017 r., około godz. 

17:30 podczas Festiwalu Kultury Ranczerskiej. 

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

Konkursu dyplomy uczestnictwa i drobne upominki.  

3. Po ogłoszeniu werdyktu nastąpi wręczenie nagród oraz symboliczne puszczanie 

wianków na wodzie. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział uczestnika w konkursie oznacza jego akceptację zasad zawartych 

w niniejszym regulaminie. 

2. Dostarczenie  na konkurs pracy 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. 


