
STOWARZYSZENIE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
„LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – WOKÓŁ ŁYSEJ GÓRY” „ŁĄCZNIANIE”

REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZE STOISKO Z RĘKODZIEŁEM WIELKANOCNYM

I. Organizator

1. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”, z siedzibą: Bieliny, ul. Partyzantów 3,
26-004 Bieliny, we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich Łącznianie.

II.      Adresaci konkursu

1. W  konkursie  mogą  wziąć  udział  koła  gospodyń  wiejskich,  stowarzyszenia,  twórcy  ludowi,  osoby
indywidualne oraz inne zainteresowane podmioty i grupy z obszaru „LGD -  Wokół Łysej Góry” (Bieliny,
Bodzentyn,  Górno,  Łączna,  Masłów,  Suchedniów  i  Wąchock)  oraz  powiatu  skarżyskiego  (Bliżyn,
Skarżysko Kościelne i Skarżysko-Kamienna).

III.    Cele konkursu

1. Umożliwienie prezentacji wytworów twórczej pracy własnej i grupowej.
2. Zaprezentowanie bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji rękodzielniczych.
3. Promocja regionalnego rynku oraz inicjatyw lokalnych.

IV.    Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W  konkursie  mogą  wziąć  udział  koła  gospodyń  wiejskich,  stowarzyszenia,  twórcy  ludowi,  osoby
indywidualne oraz inne zainteresowane podmioty i grupy z obszaru „LGD -  Wokół Łysej Góry” (Bieliny,
Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów i Wąchock) oraz powiatu skarżyskiego (Bliżyn, Skarżysko
Kościelne i Skarżysko-Kamienna).

2. Poprawnie wypełnione zgłoszenie konkursowe (załącznik nr 1) należy dostarczyć do 8 marca 2016 roku:
drogą mailową na adres emajcher@wokollysejgory.pl, przesłać faksem na numer 41 26 08 167 lub osobi-
ście w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” ul. Partyzantów 3,  26-004
Bieliny.

3. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oso-
bowych (imię, nazwisko / nazwa koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, podmiotu, grupy) oraz rozpo-
wszechnianie wizerunku (dokumentacja fotograficzna) na potrzeby konkursu oraz promocji Stowarzyszenia
i Powiatu Skarżyskiego.

4. W dniu 13 marca 2016 r. w Zespole Szkół im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej – Kamionki 63,
26-140 Łączna odbędzie się IV Kiermasz Wielkanocny, podczas, którego reprezentacje kół gospodyń wiej -
skich, stowarzyszeń, podmiotów i grup oraz twórcy indywidualni, zaprezentują rękodzieło wielkanocne na
stoiskach. 

5. Uczestnicy powinni pojawić się na miejscu organizacji konkursu najpóźniej 30 min. przed rozpoczęciem
Kiermaszu.
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V.     Warunki techniczne

1. Organizator zobowiązuje się do przygotowania miejsca, w którym odbędzie się konkurs, a także do wy -
znaczenia stanowiska dla uczestników. 

2. Organizator zobowiązany jest do udzielania niezbędnych informacji uczestnikom konkursu.
3. Organizator konkursu nie zwraca zawodnikom poniesionych kosztów związanych z wystrojem stanowi -

ska, dojazdem i innych.
VI.    Ocena produktu

1. Komisja konkursowa powołana zostanie w składzie trzech osób: 
a. przedstawiciela Ośrodka Doradztwa Rolniczego  
b. przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej
c. przedstawiciela Urzędu Gminy w Łącznej

2. Organizatorzy zastrzegają prawo zmiany składu komisji konkursowej.
3. Stoiska będą oceniane w trzech obszarach:

 Wygląd stoiska
 Różnorodność ozdób
 Estetyka wykonania

4. W każdym z obszarów stoisko może zdobyć od 1 do 5 punktów. O zwycięstwie decyduje najwyższa
suma punktów z wszystkich wyżej wymienionych obszarów.

5. Werdykt komisji konkursowej jest niepodważalny.

VII.   Przebieg i czas trwania konkursu

1. Konkurs odbędzie się podczas IV Kiermaszu Wielkanocnego w dniu 13 marca 2016 roku (niedziela), roz-
poczęcie o godz. 11.00

2. Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród  odbędzie się o godzinie 14.00.
3. Komisja konkursowa przyzna nagrody, w postaci sprzętu małego AGD/ akcesoriów kuchennych oraz dy -

plomów, za trzy pierwsze miejsca oraz siedem wyróżnień. 
4. Wszystkie zespoły biorące udział w IV Kiermaszu Wielkanocnym otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz

upominki.

VIII. Informacje dodatkowe

1. Wszelkie pytania należy kierować do organizatora konkursu, osoba do kontaktu: 
Ewelina Majcher-Obara, e-mail: emajcher@wokollysejgory.pl lub tel. 41 26 08 153

2. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Konkurs na stoisko z rękodziełem wielkanocnym

Imię i nazwisko/ 
Nazwa 

Adres 

Rodzaj rękodzieła

Ilość osób 

Telefon

E-mail

Kiermasz Wielkanocny rozpocznie się w dniu 13 marca 2016 r. (niedziela) o godz. 11.00 w Zespole Szkół w
Łącznej, Kamionki 63, 26-140 Łączna. 
Organizatorzy  zapewniają  stolik  oraz  4  krzesła.  Pozostały  wystrój  stoiska  we  własnym  zakresie.  Miejsce
Kiermaszu będzie do Państwa dyspozycji w dniu 13 marca 2016 r. od godz. 10.00.
Podczas  IV  Kiermaszu  odbędzie  się  rozstrzygnięcie  Konkursu  na  Ciasto  Wielkanocne  oraz  Konkursu  na
najładniejsze stoisko z rękodziełem Wielkanocnym. 

Wypełniony formularz należy złożyć w terminie do 8 marca 2016 r.:
- osobiście w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”  
  ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny lub
- przesłać faksem na numer: 41 26 08 167 lub
- przesłać na adres: emajcher@wokollysejgory.pl  

.............................................

(podpis osoby zgłaszającej)
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