Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Szlakiem Granitu”
Udanin 86 B, 55-340 Udanin, tel. 71 7337888, fax. 71 7337880
www.lgd-szlakiemgranitu.pl; poczta@lgd-szlakiemgranitu.pl

REGULAMIN KONKURSU
NA NAJCIEKAWSZE STOISKO SOŁECKIE OBSZARU PARTNERSTWA LGD
„SZLAKIEM GRANITU”
Prezentowane przez sołectwa podczas Dożynek 2014
Organizator:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” , Udanin 86 B, 55-340
Udanin- www.lgd-szlakiemgranitu.pl , tel. 71 733 78 88
Miejsce konkursu:
Gminy z terenu partnerstwa
Terminy:
Zgłaszanie stoisk - do 10 sierpnia 2014 r.
Ocena stoisk przez Komisję Konkursową – w terminach organizacji Dożynek 2014
Rozstrzygnięcie konkursu – w terminie organizacji Dożynek 2014 w Gminach terenu
partnerstwa
Cel konkursu:
kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych,
promocja walorów wsi polskiej.
prezentacja osiągnięć sołectw z terenu partnerstwa
Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogą uczestniczyć stoiska promocyjne sołectw z terenu partnerstwa
zgłoszone do konkursu przez sołectwa.
Każde sołectwo może zgłosić do konkursu jedno stoisko.
Stoiska wiejskie mogą zwierać prezentację: kultury, tradycji, strojów ludowych,
dorobku artystycznego, produktów lokalnych (wraz z degustacją) oraz atrakcji
turystycznych swojego sołectwa.
Komisja Konkursowa:
Stoiska wiejskie oceni 3-osobowa Komisja Konkursowa składająca się z
przedstawicieli:
1. Zarządu LGD „Szlakiem Granitu”
2. Członka Rady LGD,
3. Członka LGD wywodzącego się z terenu Gminy gdzie organizowany jest konkurs,
Wykaz członków Komisji Konkursowej stanowi załącznik do regulaminu.

Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez
wszystkich jej członków.
Kryteria oceny:
Komisja dokona wyboru najciekawszego stoiska wiejskiego oceniając:
1. Jakość obsługi stoiska – od 0 do 5 pkt,
2. Innowacyjność promocji – od 0 do 5 pkt,
3. Forma i estetyka wyglądu stoiska – od 0 do 10 pkt.
Członkowie komisji punktują indywidualnie każde stoisko w w/w kryteriach i skali,
a następnie ich oceny zostaną zsumowane. Maksymalna liczba punktów do zdobycia
– 20. W przypadku równowagi punktów o kolejności decyduje ocena dodatkowa w
wysokości 0-10 pkt za wykonanie i walory wieńca dożynkowego.
Nagrody i wyróżnienia:
Dla zwycięzców konkursu przewidziano stosowne dyplomy oraz na nagrody
rzeczowe. Przy czym organizator zastrzega sobie możliwość dokonania potrącenia
podatku od nagród – zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym.
Fundatorem nagród jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem
Granitu”
Komisja Konkursowa może również przyznać wyróżnienia, a wraz z nimi upominki.
Zwycięzca konkursu będzie mógł reprezentować LGD „Szlakiem Granitu” podczas
Dożynek Powiatowych i Wojewódzkich. Koszt najmu miejsca na stoisko pokrywa
LGD
Rozstrzygnięcie konkursu:
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów nastąpi dniu dożynek,
Termin zgłoszeń:
Zgłoszenia stoisk dokonuje sołtys w terminie do 10 sierpnia 2014 r. Zgłoszenie
należy przesłać na : promocja@lgd-szlakiemgranitu.pl lub fax LGD nr 71 7337880
Druk zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Inne istotne informacje:
Stoisko należy przygotować w terminie i miejscu zgodnie z programem Dożynek
2014 organizowanym przez Gminy.
Każde sołectwo przywozi ze sobą własne wyposażenie stoiska oraz planszę
informacyjną z nazwą sołectwa, które reprezentuje.
Delegacje sołectw przyjeżdżają na miejsce konkursu na własny koszt.
Biuro Organizacyjne:
Biuro Zarządu
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” – Udanin 86 B, 55-340
Udanin, www.lgd-szlakiemgranitu.pl, tel. 71 733 78 88. fax. 71
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja
– Oś IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Konkurs organizowany przez Lokalną Grupę działania „Szlakiem
Granitu” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

