
Załącznik do Uchwały nr 223/83/2016  
Zarządu Powiatu Węgrowskiego 

z dnia 28 września 2016 roku 

 

 

Regulamin Konkursu 

na 

 Produkt Turystyczny Powiatu Węgrowskiego 

 

§1. 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu na Produkt Turystyczny Powiatu Węgrowskiego, 
zwanego dalej „Konkursem” jest Zarząd Powiatu Węgrowskiego, zwany 
w dalszej części niniejszego regulaminu „Organizatorem Konkursu”. 

2. Partnerami Konkursu są  organizacje społeczne i kulturalne oraz osoby 
fizyczne i prawne działające na terenie Powiatu Węgrowskiego. 

3. Celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich  
i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych oraz ich 
popularyzacja, a także wspieranie inicjatyw, których celem jest promocja  
Powiatu Węgrowskiego. 

4. Laureatom oraz wyróżnionym w konkursie produktom zostaną przyznane 
nagrody. 
 

§2. 
 

ZAKRES I PRZEBIEG KONKURSU 
 

1. W ramach Konkursu przyjmowane są zgłoszenia produktu 
turystycznego, którym może być: 
a) wydarzenie cykliczne, promujące walory przyrodnicze, kulturowe lub 
historyczne powiatu węgrowskiego. 
b) atrakcja turystyczna ,np. szlak, zabytek, pomnik, park, punkt 
widokowy, itp. 
c) pakiet usług turystycznych, składający się  z usługi i dóbr materialnych  
lub kilku usług. 



d) regionalny produkt kulinarny, wyroby rękodzieła ludowego, pamiątki, 
itp. 

2. Zgłaszanie produktów turystycznych będzie przyjmowane do 
31.05.2017r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Węgrowie,  
ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów, tel. (25)74-09-200,  
adres e-mail: sekretariat@powiatwegrowski.pl 

3. Kapitułę Konkursu  powołuje Starosta Węgrowski. 
4. Oceny merytorycznej zgłaszanych produktów dokona Kapituła Konkursu.  
5. Regulamin konkursu oraz lista nagrodzonych produktów  zostaną  

ogłoszone na stronie internetowej Powiatu Węgrowskiego 
www.powiatwegrowski.pl oraz na łamach miesięcznika „Węgrowskie 
Bądźmy Razem”. 

6. Laureatami Konkursu zostaną produkty, które otrzymają największą  
liczbę głosów w każdej z kategorii konkursowych.  

7. Kapituła Konkursu może także dokonać wyboru produktów, które 
otrzymają wyróżnienie w danej kategorii.  

 
§3. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Przesłane na Konkurs materiały zostaną zabezpieczone przez Organizatora 

Konkursu i będą do odebrania w siedzibie organizatora. 
2. Wypełnienie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z przyjęciem 

zobowiązań i warunków wynikających z niniejszego Regulaminu. 
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień 

Regulaminu Konkursu. 
4. Ostateczna interpretacja zapisów treści Regulaminu Konkursu należy do 

Organizatora Konkursu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sekretariat@powiatwegrowski.pl
http://www.powiatwegrowski.pl/


 
 
 

 
 
 
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
„KONKURSU NA  PRODUKT TURYSTYCZNY POWIATU 

WĘGROWSKIEGO” 
 
 

1. DANE OSOBY FIZYCZNEJ ZGŁASZĄCEJ  PRODUKT 
 
Imię i nazwisko  

Miejsce zamieszkania  
Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

 

2. DANE PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO PRODUKT 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

3. INFORMACJE O PRODUKCIE  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………... 

4. OŚWIADCZENIE 
 

1. Niniejszym oświadczam, że wszelkie dane osobowe zawarte w 
zgłoszeniu są prawdziwe oraz, że przysługują mi wyłączne i nieograniczone 
prawa autorskie do nadesłanych materiałów.  
2. Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 
922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, 
wymienionych w zgłoszeniu przez Organizatora w celach związanych  
z Konkursem oraz przekazuję prawa autorskie do przesłanego tekstu  
i zdjęć w celu ewentualnej późniejszej publikacji.  
3. Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem 
„Konkursu na  Produkt Turystyczny Powiatu Węgrowskiego” i przyjmuję do 
wiadomości jego stosowanie podczas trwania konkursu. 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. 

2.  

3.  

 

 

 

………………………………………………..                    ………………………………………………..             

                      Data                                                                    Podpis 


