
 

 

Regulamin Gminnego Konkursu na stoisko dożynkowe  

podczas imprezy „Zaborskie Dożynki Gminne” realizowanego  

w ramach projektu „Wieś kaszubska w drodze do niepodległości”  

 

I. Postanowienia ogólne 
Organizatorem konkursu jest Gmina Brusy 
Realizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach  

 
Konkurs adresowany jest do wszystkich sołectw z Gminy Brusy. 
 
 
II. Cel konkursu: 

 wyłonienie najładniejszego i najciekawiej stoiska dożynkowego, 

 prezentacja tradycyjnych potraw kuchni kaszubskiej, 

 kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych z Dożynkami jako świętem zbiorów, 

 promocję walorów wsi polskiej, a w szczególności Gminy Brusy, 

 aktywizowanie lokalnej społeczności, 

 umożliwienie wymiany doświadczeń i zaprezentowanie efektów własnej pracy wystawców 
uczestnikom Zaborskich Dożynek Gminnych w Brusach. 
 

III. Zasady konkursu:  

1. Uczestnicy konkursu na swój koszt dokonują zakupu i dostarczenia elementów dekoracyjnych na     
miejsce prezentacji (Brusy, plac przy zespole szkół) oraz we własnym zakresie dekorują stoisko  
wystawiennicze. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie elementów dekoracji w trakcie 

użytkowania i prezentacji konkursowej. 
3. Elementy dekoracji nie mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestnika konkursu oraz innych uczestników 

Dożynek. 
4. Każde sołectwo może zgłosić do konkursu jedno stoisko dożynkowe. 

 

5. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 do Konkursu można zgłaszać stoiska przygotowane przez mieszkańców poszczególnych sołectw z miasta 
i gminy Brusy; 

 zgłoszenia stoisk dokonywane są przez Sołtysa lub osobę przez niego wyznaczoną; 

 Sołectwo biorące udział w konkursie może zgłosić tylko jedno stoisko.  

 Uczestnik konkursu zapewnia delegację do prezentacji stoiska. 
 

6. Wymagania dla zgłoszonych stoisk:   
Stoisko będzie oceniane pod względem: 

 przygotowanych tradycyjnych potraw związanych z regionalną kuchnią kaszubską, 

 wystroju stoiska ze szczególnym uwzględnieniem dekoracji niepodległościowych i dożynkowych.  



 
7. Komisja konkursowa: 

 Oceny stoisk dokona minimum trzyosobowa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

 Członkom Komisji nie przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach komisji.  

 Komisja dokona oceny stoisk w dniu imprezy tj. 8 września 2019 roku. 
 

8. Nagrody: 
Nagrody finansowe otrzymają stoiska dożynkowe za miejsca 1-3 oraz za udział w postaci bonów do wykorzystania 

w wyznaczonych sklepach. 

9. Dane kontaktowe w sprawach organizacyjnych: 
Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach 
ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy , tel. 52 396 93 31 
 
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach 

Programu Dotacyjnego „Koalicja dla Niepodległej”  

 

                                                             

 

 


