
 

 

 

 

 

Regulamin konkursu na „Najpiękniejsze stoisko na Jarmarku 

Bożonarodzeniowym”  
  
1. Organizator konkursu: 
Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Gołdapi 

Data i miejsce rozstrzygnięcia konkursu: 
Prezentacja konkursowa i degustacja potraw odbędzie się 16 grudnia 2012 r. w godz. 13.00-

15.30 podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego – 2012 r. (na Placu Zwycięstwa w Gołdapi). 

  

2. Cel konkursu: 
- prezentacja bogactwa zasobów artystycznych, rzemieślniczych i kulinarnych w celu 

popularyzacji i podtrzymywaniu tradycji i kultury ludowej;  

- promocja produktów lokalnych i wszelkiej działalności artystycznej mającej na celu ochronę 

dziedzictwa kulturowego;  

-wyłonienie i nagrodzenie najciekawszej prezentacji stoiska promującego region poprzez 

tradycję naszego regionu. 

- prezentacja kuchni regionalnej,  

- aktywizacja społeczeństwa, 

- budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych. 

  

3. Adresaci konkursu: . 

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i sołectw  

z terenu powiatu gołdapskiego. 

  

4. Warunki uczestnictwa: 
Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który należy dostarczyć na adres mailowy 

promocja@powiatgoldap.pl lub do Starostwa Powiatowego w Gołdapi (pokój nr 31, ul. 

Krótka 1, 19-500 Gołdap ). Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 grudnia 2012 

roku. 
 

5. Kryteria oceny:  
- bogactwo prezentowanych wyrobów i produktów, 

- prezentacja możliwie oryginalnych produktów charakteryzujących region, 

- produkty tradycyjne i lokalne jako elementy dziedzictwa kulturowego, 

- aranżacja i kompozycja stoiska oraz pomysłowość na sposób ekspozycji, 

- tradycyjność i zachowanie elementów dawnych obrzędów w ekspozycji stoisk,  

- estetyka, jakość obsługi stoiska i informacji o prezentowanych produktach. 

Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Decyzje komisji 

konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

6.  Nagrody: 

mailto:promocja@powiatgoldap.pl


Zakończenie konkursu oraz wręczenie trzech pierwszych nagród nastąpi podczas trwania 

Jarmarku Bożonarodzeniowego dnia 16 grudnia 2012 roku o godz. 16.00.  

W konkursie zostaną przyznane bony na nagrody (akcesoria do kuchni) w wysokości: 

pierwsze miejsce 400 zł, drugie 350 zł i trzecie 250 zł. 

  

7. Postanowienia końcowe: 
- Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji  

o zwycięzcach i uczestnikach konkursu, 

- Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji w swoich 

materiałach i kampaniach promocyjnych, jako element promujący, 

- Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte  

w regulaminie, 

-  Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie organizatora. 

-  Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala organizator. 

  

8. Kontakt: 

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem tel. 87 615 44 03, 511 128 606. 

  

Zapraszamy do  udziału i życzymy wielu pomysłów!!!! 
(wa) 


