
REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZE STOISKO WYSTAWIENNICZE 

PODCZAS  

XI Uczty Pierogowej i III Pikniku Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Węgrowskiego 

 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Najładniejsze 

stoisko” zwanego dalej jako „Konkurs”, organizowanego w ramach XI Uczty Pierogowej i III 

Pikniku Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Węgrowskiego w dniu 10 lipca 2022r. zwanego 

dalej jako „Wydarzenie”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Powiat Węgrowski/Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. 

Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów (zwany dalej jako „Organizator”). 

3. Treść niniejszego Regulaminu zostaje podana do publicznej wiadomości 

i będzie dostępna do czasu rozstrzygnięcia Konkursu: 

‒ poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora: 

 www.powiatwegrowski.pl  

‒ w siedzibie Organizatora, 

‒ w trakcie trwania wydarzenia. 

 

 

§ 2 

Cel Konkursu 

 

Celem Konkursu jest: 

1. Promowanie bogactwa i różnorodności tradycji kulinarnych i Ludowych z terenu powiatu 

węgrowskiego. 

2. Podtrzymywanie działalności Kół Gospodyń Wiejskich oraz lokalnych producentów 

żywności. 

3. Promocja powiatu węgrowskiego 

 

§ 3 

Przedmiot Konkursu 

 

Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie stoiska wystawienniczego zwanego dalej  

„Stoiskiem” podczas XI Uczty Pierogowej i III Pikniku Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu 

Węgrowskiego w dniu 10 lipca 2022r.  zwanego dalej „Wydarzeniem”. 

 

 

§ 4 

Warunki uczestnictwa i zgłoszenie do Konkursu 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być Koła Gospodyń Wiejskich oraz osoby prywatne biorące 

udział w XI Uczcie Pierogowej i III Pikniku Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Węgrowskiego 

w charakterze wystawcy. 

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest przygotowanie stoiska oraz zgłoszenie go do konkursu 

poprzez formularzu zgłoszeniowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

3. Każde KGW może zgłosić do udziału w Konkursie wyłącznie jedno stoisko. 

http://www.powiatwegrowski.pl/


 

4. Przystąpienie do Konkursu oraz akceptacja niniejszego Regulaminu. 

5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

6. Koszty wykonania stoiska ponosi wystawca zgłaszający udział w Konkursie. 

7. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na warunki uczestnictwa, 

określone w postanowieniach niniejszego Regulaminu. 

8. Zgłoszone stoisko musi być wynikiem indywidualnej twórczości wystawców (członków 

KGW i osób prywatnych). 

 

 

 

§ 5 

Organizacja i przebieg Konkursu 

 

1. Ogłoszenie o organizacji Konkursu zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez 

zamieszczenie na stronie internetowej www.powiatwegrowski.pl. 

2. Wystawcy przygotowują swoje stoiska w dniu 10 lipca 2022r. w godz. 9.30-12.30 podczas 

trwania XI Uczty Pierogowej i III Pikniku KGW Powiatu Węgrowskiego. 

3. Komisja będzie oceniała zgłoszone do konkursu stoiska od godz. 13.00. 

 

§ 6 

Komisje Konkursowe 

 

1. Organizator: 

- powołuje Komisję Konkursową, która składa się co najmniej z 3 osób; 

- określa organizację oraz tryb pracy Komisji Konkursowej; 

 

2. Komisja konkursowa: 

- pracami komisji kieruje Przewodniczący. 

 - obrady Komisji Konkursowej są tajne. 

- przewodniczący komisji sprawuje nadzór nad Komisją Konkursową w zakresie zgodności 

rozstrzygnięcia Konkursu z Regulaminem Konkursu; 

- przewodniczący komisji zatwierdza rozstrzygnięcie Konkursu, które jest ostateczne i nie 

przysługuje od niego odwołanie. 

- Komisja konkursowa jest niezależna w ocenie i wyborze laureata 

Konkursu. 

- Komisja konkursowa przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia w  

- komisja konkursowa nagradza trzy stoiska. 

- przypadku uzyskania przez dwa stoiska jednakowej oceny, ustalenie najładniejszego stoiska 

odbędzie się w drodze głosowania członków Komisji Konkursowej, poprzedzonego dyskusją, 

a w razie równej liczby głosów – ostateczna decyzja należy do Przewodniczącego Komisji. 

 

§ 7 

Kryteria oceny 

 

1. Komisja Konkursowa przy ocenie stoiska i wyłonieniu laureata Konkursu kierować się 

będzie następującymi kryteriami: 

1) ogólny wygląd i estetyka stoiska – punkty 1-5 

2) aranżacja i kompozycja stoiska oraz oryginalny sposób ekspozycji – punkty 1-5 



3) nakład pracy i różnorodność materiałów użytych do aranżacji stoiska – punkty 1-5 

4) charakterystyczne stroje obsługujących stoisko – punkty 1-5. 

 

§ 8 

Ogłoszenie wyników Konkursu. Nagrody. 

 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone w trakcie Wydarzenia. 

2. Nagrody w konkursie: 

Miejsce I – Wycieczka do Parlamentu RP zorganizowana przez Senator RP Marię Koc i Posła 

na Sejm RP Macieja Górskiego a także zdjęcie w kalendarzu powiatowym na 2023r. wraz z 

przekazaniem 50 sztuk kalendarza. 

Miejsce II - zdjęcie w kalendarzu powiatowym na 2023r. wraz z przekazaniem 50 sztuk 

kalendarza 

Miejsce III - zdjęcie w kalendarzu powiatowym na 2023r. wraz z przekazaniem 50 sztuk 

kalendarza 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin konkursu udostępniony jest na stronie internetowej www.powiatwegrowski.pl  

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

3. Uczestnicy udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego 

za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w 

konkursie 

4. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

organizatora (w tym umieszczenie ich na stronie internetowej) 

5. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w załączniku  nr 1 do 

Regulaminu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na „Najładniejsze stoisko” podczas XI Uczty 

Pierogowej i III Pikniku KGW Powiatu Węgrowskiego – KARTA OCENY 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU 

Z UDZIALEM W KONKURSIE    

„Najładniejsze stoisko” 

 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osób upoważnionych do zgłoszenia oraz reprezentowania KGW i 

innych wystawców jest Starostwo Powiatowe w Węgrowie. 

Z administratorem można się za pośrednictwem adresu e-mail: 

sekretariat@powiatwegrowski.pl. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: 

     e-mail: iod-zz@tbdsiedlce.pl 

3. Państwa dane jako osób reprezentujących KGW i wystawców prywatnych będą 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – 

zgody. 

4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody, jak również prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie. W przypadku nie 

podania danych osobowych nie będzie możliwe przystąpienie do konkursu. 

6. Państwa dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu oraz przez okres wynikający 

z obowiązujących przepisów prawa – zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach lub do momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem. 

7. Dane osób upoważnionych do udziału w konkursie mogą zostać udostępnione na stronie 

internetowej organizatora, na jego profilu Facebook oraz podmiotom, które przetwarzają 

dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych. 

 

 

mailto:iod-zz@tbdsiedlce.pl

