
Regulamin 

 Konkursu na Najciekawsze Stoisko Wystawowe 

 

                „X Święto Powiśla Dąbrowskiego – Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze”  

Ujście Jezuickie 26.08.2018 r. 

 

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego. 

MIEJSCE KONKURSU: plac przy OSP w Ujściu Jezuickim 

TERMIN KONKURSU:  26 sierpnia 2018 r. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Konkursem objęte są stoiska firm i instytucji prezentujących się podczas „X Święta Powiśla 

Dąbrowskiego – Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze”, które zgłosiły swój udział w konkursie 

poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego. Stoiska będą usytuowane na placu przy OSP           

w Ujściu Jezuickim.  

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty za miejsce wystawowe: 150 zł za 3m/3m na konto 

bankowe nr: Bank Spółdzielczy Dąbrowa Tarnowska o/Gręboszów 33-9462-1013-2004-4000-

1498-0006 tytuł wpłaty: Święto Powiśla Dąbrowskiego - stoisko. Stoiska prezentujące dorobek 

gmin, nie dokonują wpłaty (150 zł) i nie biorą udziału    w konkursie  na „Najciekawsze Stoisko 

Wystawowe”. 

CELE KONKURSU: 

Celem konkursu jest promocja przedsiębiorczości oraz instytucji i organizacji pozarządowych         

w Powiecie Dąbrowskim. 

KRYTERIA OCENY STOISK WYSTAWOWYCH: 

1. Estetyka  i aranżacja stoiska; 

2. Różnorodność i obfitość oferty, pokazu; 

3. Sposób ekspozycji i jakość jego obsługi. 

PUNKTACJA: 

Maksymalna ilość punktów za każde kryterium wynosi – 5, a minimalna – 1. Indywidualna 

ocena każdego zgłoszonego stoiska powstaje z sumowania punktów za poszczególne kryteria. 

Ogólna punktacja powstaje z sumowania punktów wszystkich członków Komisji dla danego 

stoiska. Pierwsze miejsce w Konkursie danej kategorii zajmuje stoisko, które otrzyma 

najwyższą liczbę punktów.  

PRZEBIEG KONKURSU: 

Konkurs jest jednoetapowy. Oceny stoisk wystawowych, dokona Komisja Konkursowa złożona               

z przedstawicieli instytucji: 

 Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej 



 Gmina Dąbrowa Tarnowska 

 Gmina Olesno  

 Gmina Radgoszcz 

 Gmina Bolesław 

 Gmina Gręboszów 

 Gmina Szczucin 

 Gmina Mędrzechów 

 

Komisja Konkursowa: 

 dokonuje przeglądu i oceny stoisk wystawowych w oparciu o kryteria określone w niniejszym 

Regulaminie, 

 przekazuje do publicznej wiadomości wyniki konkursu, 

 dokonuje uroczystego podsumowania wyników konkursu. 

 

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE: 

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesyłać do dnia 20 sierpnia do godz. 15.00                      

na adres e-mail: greboszow_usc@wp.pl  lub listownie na adres: Urząd Gminy Gręboszów,   33-260 

Gręboszów 144. Stoiska należy ustawić w dniu 26 sierpnia 2018 r. na placu przy OSP w Ujściu 

Jezuickim w miejscu wyznaczonym  przez organizatora,  gotowość: godz.  11.00. 

1. Wystawiający powinien posiadać własny namiot wystawowy.  

2. W sprawach organizacyjnych związanych z ustawianiem stoisk proszę kontaktować się z 

pracownikiem Urzędu Gminy w Gręboszowie  - Grzegorz Kilian, tel. 14 641 60 02 w. 14 

   

NAGRODY: 

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do podziału nagród za miejsca. Werdykt Komisji jest 

ostateczny.  

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD ODBĘDZIE SIĘ                

ok. GODZ. 19.00. 

 

 

 

 

 

  


