
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  Nr  25/2022 
Starosty Bialskiego  
z dnia  11 lipca 2022 r.. 

 

Regulaminu Konkursu  
na najładniejsze stoisko dożynkowe promujące miasto/gminę Powiatu Bialskiego  

podczas XXII Dożynek Powiatowych w Rudnikach 

Organizator  

Organizatorem Konkursu na najładniejsze stoisko dożynkowe promujące 
miasto/gminę Powiatu Bialskiego podczas XXII Dożynek Powiatowych w Rudnikach, zwanego 
dalej Konkursem, jest Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.  

Miejsce i termin Konkursu 

Konkurs odbędzie się 4 września 2022 r. w Rudnikach, Gmina Międzyrzec Podlaski, 
podczas XXII Dożynek Powiatowych. 

Cel konkursu 

 kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych ze Świętem 
Plonów; 

 prezentacja najładniejszego stoiska promocyjnego; 

 promocja produktów lokalnych i prezentacja płodów rolnych. 
 

Warunki udziału w Konkursie 

1. Konkurs jest adresowany do miast i gmin Powiatu Bialskiego. 
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia, będącej 

załącznikiem do Regulaminu, na adres wss@powiatbialski.pl, najpóźniej do 25 
sierpnia 2022 r.  

 
Zasady i przedmiot Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie stoiska promującego miasto/gminę, 
prezentujące walory samorządu, który reprezentuje. 

2. Każde miasto/gmina Powiatu Bialskiego może zgłosić jedno stoisko promujące.  
3. Stoisko może być przygotowane przez stowarzyszenia, sołectwa, organizacje  

lub grupy nieformalne z terenu danego miasta/ gminy. 
4. Stoisko powinno być opatrzone informacją na temat wykonawców i nazwą 

miasta/gminy, które reprezentuje. 
5. Delegacje miast/gmin biorące udział w Konkursie przyjeżdżają na koszt własny.  
6. Miejsce do prezentacji stoiska zapewnia Gmina Międzyrzec Podlaski, na terenie 

której odbędą się Dożynki Powiatowe.   
 
Kryteria oceny 

 kompozycja przestrzenna stoiska; 

 koncepcja układu eksponatów; 
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 estetyka wykonania stoiska; 

 sposób promocji/prezentacji; 

 prezentacja produktów (opis, powiązanie z tradycją, sposób prezentacji); 

 oryginalność; 

 ogólny wyraz artystyczny. 
 

Komisja Konkursowa 

Oceny konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Starosty 
Bialskiego.   

Nagrody 

W ramach konkursu  na ekspozycję promującą miasto/gminę Powiatu Bialskiego  
podczas XXII Dożynek Powiatowych w Rudnikach przewiduje się nagrody pieniężne  
i wyróżnienia w wysokości: 

I nagroda: 1 000 zł, słownie złotych: jeden tysiąc 00/100; 
II nagroda: 800,00 zł, słownie złotych: osiemset 00/100; 
III nagroda: 500,00 zł, słownie złotych: pięćset  00/100; 
trzy wyróżnienia: po 300,00 zł każde, słownie złotych: trzysta 00/100.  

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości dożynkowych  
w Rudnikach, 4 września 2022 r.   

Ochrona danych osobowych 

 Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą wyłącznie do celów 
związanych z organizacją konkursu, przy zachowaniu zasad określonych zasadami prawa.  

   
Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


