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Dni Gminy Radziejowice 2015  

Powiatowo-Gminne Święto Chleba 

20 września 2015 

Regulamin konkursu pn. „Dekoracje Święta Chleba” 

 
 

I. Cele konkursu: 

 

Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej,  wzmocnienie więzi oraz wytworzenie poczucia 

jedności wśród mieszkańców z terenu Powiatu Żyrardowskiego, realizowane poprzez kultywowanie i 

upowszechnianie tradycji  związanych z  obrzędami dożynkowymi, w tym wyplataniem wieńcy i 

koszy oraz tworzeniem dekoracji chlebów. 

 

II. Organizator konkursu:  

 

Powiat Żyrardowski , Urząd Gminy Radziejowice, Gminne Centrum Kultury POWOZOWNIA w 

Radziejowicach. 

 

III. Uczestnicy konkursu: 

 

1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby zamieszkałe na terenie Powiatu Żyrardowskiego. 

2. Każdy uczestnik  może zgłosić do konkursu jedną dekorację. 

3. Organizatorzy nie zwracają kosztów związanych z  wykonaniem i transportem na miejsce 

pleneru dekoracji zgłoszonych do konkursu. 

4. Zgłoszenia do konkursu należy dostarczyć do 14 września 2015 roku do Urzędu Gminy w 

Radziejowicach, ul. Kubickiego 10. 

5. Komisja Konkursowa dokona oceny dekoracji po zakończeniu obrzędu dożynkowego na 

placu dożynkowym (około godziny 14.00). 

 

IV. Termin i zasady zgłoszenia do konkursu: 

 

Warunkiem  udziału  w konkursie jest dostarczenie do siedziby organizatora w terminie do 14 

września 2015 r.,  „Karty zgłoszeniowej”, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

Zgłoszenia można składać osobiście lub wysyłając za pośrednictwem operatorów pocztowych na 

adres: 

Urząd Gminy w Radziejowicach 

ul. Kubickiego 10 

96-325 Radziejowice 

z dopiskiem Konkurs pn. „Dekoracje Święta Chleba”. 

 

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacje na temat konkursu należy kontaktować się z 

Urzędem Gminy w Radziejowicach – Tel. 46 857 71 11, e-mail: w.micewicz@radziejowice.pl lub z 

Biurem Gminnego Centrum Kultury POWOZOWNIA w Radziejowicach -  tel. 46 856 35 35, 

885 272 885, e-mail:  biuro.powozownia@gmail.com 
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V. Zasady oceny  

 

Ocena oraz przyznanie nagród będzie dokonywane przez Komisję Konkursową, w skład której wejdą 

przedstawiciele Urzędu Gminy w Radziejowicach, Gminnego Centrum Kultury POWOZOWNIA w 

Radziejowicach, Ekspertów w dziedzinie  sztuki ludowej, posiadający wystarczającą wiedzę w 

zakresie tradycji dożynkowych, technik ich wykonania  oraz lokalnej prasy.  

 

Kryteria oceny i punktacja 

1. Ogólny wygląd dekoracji (0-5 pkt.) 

2. Kolorystyka i wykorzystane materiały (0-5 pkt.) 

3. Technika wykonania (0-5 pkt.) 

4. Nakład pracy  (0-5 pkt.) 

 

VI. Harmonogram konkursu. 

 

1. Dostarczenie zgłoszeń do siedziby organizatora  - do dnia 14 września 2015 r. 

2. Posiedzenie Komisji i rozstrzygnięcie konkursu – 20 września 2015 r. 

3. Uroczyste wręczenie nagród – 20 września 2015 r. 

 

VII. Nagrody:  

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy a laureaci I, II i III miejsca nagrody.  

Komisja konkursowa ma prawo do innego podziału nagród, a jej werdykt jest ostateczny. 

 

VIII. Postanowienia końcowe:  

 

1. Każda dekoracja powinna być  opisana  Imieniem i Nazwiskiem autora lub nazwą Sołectwa, 

które reprezentuje. 
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Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA 
udziału w konkursie  

pn. „Dekoracje Święta Chleba” 

 
Imię i nazwisko autora pracy  konkursowej lub osoby reprezentującej grupę wykonującą dekoracje: 

 

 

Liczba osób zaangażowanych w wykonanie pracy: 

 

 

 

w tym  kobiet …………………..i  mężczyzn ………………. 

 

Nr telefonu do kontaktu: ……………………………………………………………………… 

 

Adres e-mail do kontaktu: …………………………………………………………………….. 

 

Oświadczam, że: 

 

- zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu oraz  akceptuję zawarte w nim założenia i warunki, 

- wyrażam zgodę na dokonanie oceny ww. pracy przez Komisję konkursową, 

- wyrażam zgodę na sfotografowanie pracy oraz podanie tych fotografii wraz z danymi osobowymi do 

publicznej wiadomości do celów promocyjnych organizatora. 

 

 

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

              Data i czytelny podpis zgłaszającego 

 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora w celach wynikających z 

regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 

1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/. 

 

 

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

     Data i czytelny podpis zgłaszającego 

 

 

 

 

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie pisemnego zgłoszenia w Urzędzie Gminy w Radziejowicach  

do dnia 14 września 2015 roku. 

 


