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REGULAMIN UDZIAŁU w 

„LETNIEJ PROMOCJI PRODUKTÓW LOKALNYCH PRZEZ 

PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ” 

 

BIEŻUŃ, 28.08.2020r. 

 

1. Organizatorzy: 

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Ciechanowie, 

ul. Śląska 1, Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń, Starosta Żuromiński 

 
2. Termin i miejsce: 

28.08.2020r. godzina 11:00,  „BOREK”- starorzecze Wkry w Bieżuniu  

3. Cele imprezy i konkursu: 

* kultywowanie tradycji lokalnych; 

* zainteresowanie mieszkańców dziedzictwem obszaru LGD; 

* prezentacja stoisk z produktami lokalnymi przygotowanymi przez podmioty ekonomii 

społecznej oraz mieszkańców w obszarze LGD; 

* konkurs dla dorosłych na najsmaczniejszą kiszkę ziemniaczaną, najładniejszy wianek,oraz 

dla dzieci na najładniejszy latawiec. 

 
4. Uczestnicy imprezy promocyjnej 

Uczestnikami wystawy mogą być osoby fizyczne, instytucje, organizacje pozarządowe, wiejskie 

organizacje społeczne, a także grupy twórcze z obszaru działania LGD. 

Dopuszcza się, że każdy wystawca może zorganizować jedno stanowisko 

wystawiennicze. Tym samym filie i placówki terenowe instytucji nie mogą 

zgłaszać się jako samodzielny wystawca. 

 
5. Warunki uczestnictwa: 

Każdy z Wystawców zobowiązany jest: 

* złożyć do dnia 21.08.2020r. wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia; 

* zawrzeć umowę o dzieło przez upoważnioną osobę ze strony wystawcy z organizatorem 

(kwota 250 zł brutto). Kwota te stanowi zwrot poniesionych przez wystawcę kosztów 

związanych z przygotowaniem stoiska wystawienniczego, potraw oraz pozostałych 

wyrobów rzemieślniczych i artystycznych.  
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Ilość przygotowanych potraw i ozdób jest dowolna. Zapłata nastąpi w formie przelewu 

bankowego na rachunek wystawcy. 

* zorganizować samodzielnie i na własny koszt dojazd na miejsce wystawy; 

* teren wystawowy dostępny będzie dla Wystawców już od godziny 9:00. O godzinie 

11:00 planowane jest rozpoczęcie imprezy. 

* w związku z ograniczoną ilością miejsc do 30 o zakwalifikowaniu się decydować 

będzie kolejność nadesłanych zgłoszeń. 

Dla każdego z Wystawców przygotowane będzie jedno miejsce wystawiennicze (bez nakrycia w 

postaci obrusów i naczyń) .Obowiązkiem Wystawcy będzie zadbanie o estetyczny wygląd stoiska 

wystawowego, a także pozostawienie miejsca wystawowego w stanie zastanym. 

 
6. Impreza ma charakter konkursowy.  

* Podczas imprezy odbędą się trzy konkursy dla:  

- dorosłych na  potrawę – najsmaczniejszą kiszkę ziemniaczana 

         - dorosłych na – najładniejszy wianek  

- dzieci do lat 15 na – najładniejszy latawiec 

* Komisja konkursowa składać się będzie z 3 członków wybranych przez organizatorów.  

* Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

* Regulamin przewiduje nagrody. Każdy wystawca otrzyma pamiątkowe dyplomy. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UWAGA! 

 

DO KONKURSU MOŻNA ZGŁOSIĆ TYLKO JEDEN 

PRODUKT 
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7. Konkurs dla osób dorosłych na najsmaczniejszą kiszkę ziemniaczaną 

* Zadaniem uczestników konkursu kulinarnego jest przygotowanie kiszki ziemniaczanej. 

* Komisja Konkursowa dokona oceny potrawy  w skali  od 1 do 10 kierując się następującymi 
kryteriami: 
 

NAJSMACZNIEJSZA KISZKA ZIEMNIACZANĄ 

Lp. Kryterium Max liczba 
punktów 

1. wygląd potrawy 10 

2. smak 10 

3. dobór składników 10 

4. nawiązanie do tradycji lokalnych 10 

 Razem  40 

 

8. Konkurs dla dorosłych na – najładniejszy WIANEK  

* Zadaniem uczestników konkursu na najładniejszy wianek jest jego własnoręczne 

wykonanie. 

* Komisja Konkursowa dokona oceny wianków  w skali  od 1 do 10 kierując się następującymi 
kryteriami: 
 

NAJŁADNIEJSZY WIANEK 

Lp. Kryterium 
Max liczba 
punktów 

1. ogólne wrażenie artystyczne; 10 

2. staranność wykonania ; 10 

3. pomysłowość co do formy wykonania; 10 

4.  użycie tradycyjnych lokalnych materiałów i oryginalność technik  10 

Razem  40 
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9. Konkurs dla dzieci do lat 15 na – najładniejszy LATAWIEC 

* Zadaniem uczestników konkursu na najładniejszego latawca jest jego własnoręczne 

wykonanie. 

* Komisja Konkursowa dokona oceny ozdoby  w skali  od 1 do 10 kierując się następującymi 
kryteriami: 
 

 
 

NAJŁADNIEJSZY LATAWIEC 

Lp. Kryterium 
Max liczba 
punktów 

1. ogólne wrażenie artystyczne; 10 

2. staranność  wykonania ; 10 

3. pomysłowość konstrukcji; 10 

4. wykorzystanie produktów lokalnych; 10 

5.  zdolność lotu 10 

Razem  50 

 

10. Tryb i termin zgłoszeń 

Osoby/grupy zamierzające wystawić swoje produkty zobowiązane są dostarczyć wypełnioną 

kartę zgłoszenia (dostępną na stronie www.ssslgd.pl), a w przypadku dzieci osoba dorosła je 

reprezentująca: 

* osobiście lub poczta tradycyjną do Biura LGD ul. Śląska 1, 06-400 Ciechanów 

* e-mailem info@ssslgd.pl lub biuro@ssslgd.pl (tylko w przypadku wypełnionej,  

podpisanej i zeskanowanej Karty Zgłoszenia). 

 

Kartę należy dostarczyć najpóźniej do dnia 21 sierpnia 2020. 

Ilość miejsc ograniczona 30. 

 

11. Uwaga 

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania zdjęć w celu publikacji w prasie  i 

Internecie jako formy promocji uczestników i imprezy. 

 

WAŻNE !!! 
Wystawca zobowiązuje się, że stoisko będzie czynne i dostępne dla 

zwiedzających do ogłoszenia wyników. 
 

http://www.ssslgd.pl/
mailto:info@ssslgd.pl
mailto:biuro@ssslgd.pl

