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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 170/B/2014 Burmistrza 

Miasta i Gminy Serock z dnia 28 sierpnia 2014 r. 
 

 

REGULAMIN KONKURSU „NAJPIĘKNIEJSZE DARY ZIEMI”  

§ 1. 

1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Serock. 

2. Celem konkursów jest kultywowanie oraz popularyzacja tradycji ludowych, najciekawszych 

dziedzin plastyki ludowej z wykorzystaniem do wykonania kompozycji wyłącznie naturalnych  

oraz ekologicznych materiałów i produktów. 

§ 2. 

1. Konkursem będą objęte Dary Ziemi (wieńce, kosze dożynkowe), z poszczególnych sołectw 

oraz organizacji (np. Kół Gospodyń Wiejskich, Kół Pszczelarzy, Kół Łowieckich), biorących 

udział w korowodzie. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony podczas obchodów „Święta Darów Ziemi” w Woli 

Kiełpińskiej w dniu 7 września 2014 r.  

3. Każdy z wieńców i koszy dożynkowych, biorących udział w konkursie powinien mieć tabliczkę  

z nazwą sołectwa, organizacji, przez którą został wykonany. 

§ 3. 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: 

a) „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”, 

b) „Najpiękniejszy kosz dożynkowy”  

§ 4. 

1. Najpiękniejsze Dary Ziemi będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Serock (Laureaci I, II i III miejsca w obu kategoriach), na kartach 

oceny, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. O wynikach konkursu decydować będzie suma przyznanych punktów w poszczególnych 

kryteriach. 

3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: 

• Wkład pracy własnej – samodzielność wykonania 0 – 10 pkt 

• staranność wykonania 0 – 10 pkt 

• pomysłowość 0 – 10 pkt 

4. W przypadku równej ilości punktów przyznanych przez członków komisji więcej niż jednej 

pracy, o przyznaniu miejsca decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 

5. Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji, 

który przechowywany będzie w siedzibie organizatora konkursu. 

6. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze projekty z każdej kategorii. 
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§ 5. 

 

1. Dodatkowo publiczność biorącą udział w obchodach „Święta Darów Ziemi”, będzie wybierać 

nagrodę publiczności głosując na kartach, których wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu. Karty będzie można pobrać w stoisku Urzędu Miasta i Gminy Serock, po wpisaniu 

się na listę. Wypełnione karty należy wrzucić do urny znajdującej się w stoisku Urzędu Miasta  

i Gminy Serock.  

2. Głosowanie zostanie rozpoczęte po zakończeniu korowodu z darami i ustawieniu darów ziemi, 

przygotowanych przez uczestników korowodu dożynkowego przy scenie.  

3. Moment rozpoczęcia głosowania i moment zakończenia głosowania zostanie ogłoszony przez 

prowadzącego imprezę na scenie. 

4. Po upływie czasu (ok. 2 godziny) przeznaczonego na głosowanie, głosy zostaną policzone 

przez komisję.  

5. Komisja sporządzi protokół, w którym podsumowuje liczby punktów uzyskanych przez 

poszczególnych uczestników. 

7. Nagrodę publiczności otrzyma Sołectwo / Organizacja, które / która otrzyma najwięcej głosów. 

§ 6. 

1. Decyzje Komisji Konkursowej są niepodważalne, ostateczne i nie przysługuje od nich 

odwołanie. 

2. Sytuacje nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

3. Laureaci I, II i III miejsca w obu kategoriach otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe (bilety na 

wydarzenie kulturalne (koncert, spektakl): I miejsce – 6 biletów, II miejsce – 4 bilety, III miejsce 

– 2 bilety).  

4. Laureat nagrody publiczności otrzyma dyplom i nagrody rzeczowe (4 bilety na wydarzenie 

kulturalne). 

5. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czasie trwania „Święta Darów Ziemi”. 


