
 
REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ DEKORACJĘ POSESJI 

DOŻYNKOWEJ 2022 
 
Organizator konkursu: Gmina Oława, Plac Marszałka Piłsudskiego 28, 55-200 Oława   
Miejsce konkursu: Sołectwo Stanowice, 
Termin konkursu: 27 sierpnia 2022r. 
CEL KONKURSU: 
1. Celem konkursu jest upowszechnianie i kultywowanie tradycji oraz obrzędowości wiejskiej 
związanej z okresem żniw. Promowanie wśród mieszkańców Sołectwa Stanowice wystroju 
dożynkowego oraz estetyki prywatnej posesji podczas Dożynek Gminnych, które odbędą 
się dnia 27 sierpnia 2022r. u gospodarzy tegorocznych Dożynek. 
2. Organizator pragnie zachęcić mieszkańców do podejmowania wysiłków na rzecz 
utrzymania czystości, porządku na posesjach, sadzenia, siania roślin ozdobnych oraz 
atrakcyjnej dekoracji dożynkowej,  co w znacznym stopniu wzbogaci i uatrakcyjni wizerunek 
sołectwa Stanowice oraz Gminy Oława. 
 
UCZESTNICY KONKURSU: 
1. Konkurs przeznaczony dla mieszkańców wsi Stanowice. 
2. Uczestnikami konkursu mogą być właściciele lub użytkownicy posesji miejscowości 
Stanowice. 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA/UDZIAŁU W KONKURSIE:  
- udział w konkursie należy zgłosić u Organizatorów Gminnych Dożynek, do dnia 
26.08.2022r. drogą elektroniczną (kultura@gminaolawa.pl) lub osobiście w siedzibie Referatu 
kultury, sportu i rekreacji, ul. Św. Rocha 3,  Oława do godziny 12.00, na karcie zgłoszeń. 
 
KRYTERIA OCENY W KONKURSIE: 
Oceny posesji dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Komisja dokona 
wyboru najpiękniejszej dożynkowej dekoracji w oparciu o kryteria konkursowe: 
1) pomysłowość: 0 – 5 pkt (oryginalność, walory humorystyczne), 
2) rozmiar i pracochłonność dekoracji: 0 – 5 pkt, 
3) nawiązanie do tradycji rolniczej i żniwnej: 0 – 5 pkt (użyte narzędzia rolnicze, motywy 
żniwne, płody rolne), 
4) estetyka wykonania: 0 – 5 pkt, 
5) stopień wyeksponowania dekoracji: 0 – 5 pkt. 
Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 
Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w dniu 27 sierpnia 
2022r. podczas Święta Plonów, w godzinach 16.00-17.30. 
Laureaci konkursu otrzymają dyplom z tytułem ,,Najpiękniejsza posesja dożynkowa 2022” 
wraz z nagrodą rzeczową tj.  
I miejsce – bon o wartości 500 zł do Media Expertu. 
II miejsce - bon o wartości 300 zł do Media Expertu. 
III miejsce - bon o wartości 200 zł do Media Expertu. 
 
WARUNKI KOŃCOWE :  
- przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego  
regulaminu; 



- sprawy sporne nie objęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator w    
porozumieniu  z powołaną Komisją Konkursową. 
- uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych 
osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych i promocyjnych (zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 
1000) oraz zgodnie z §13 obowiązującego 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 (Dz.U. UE  L119 z dnia 4 maja 2016)(RODO)), oraz wyrażam zgodę na  publikację 
nazwiska i wizerunku w mediach. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest 
Urząd Gminy Oława. 
- Organizatorzy zastrzegają sobie ewentualną zmianę szczegółów regulaminu. 
 


