ZARZĄDZENIE Nr 44/2015
Starosty Nowodworskiego
z dnia 22 września 2015r.
w sprawie powołania Komisji w ramach Konkursu na najładniejsze stoisko dożynkowe
Na podstawie art. 34 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt 1, 3 Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim stanowiącego
załącznik
do
Uchwały
Nr XXXVII/275/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku w
sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym
Dworze Gdańskim
zarządzam, co następuje:
§1.
Powołuję Komisję w składzie:
1. Barbara Ogrodowska – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze
Gdańskim;
2. Joanna Gzella - przedstawiciel Urzędu Gminy w Ostaszewie;
3. Wiesława Krugły – przedstawiciel Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej
w Nowym Dworze Gdańskim;
4. Anna Galewska – Przedstawiciel Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Nowym Dworze Gdańskim.
§2.
Celem prac Komisji jest ocena stoisk dożynkowych w ramach obchodów
Dożynek Gminno- Powiatowych 2015, w Ostaszewie, w dniu 26 września 2015 roku.
§4.
Komisja działa w oparciu o Regulamin Konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy
stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§5.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Zespołowi ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych,
turystyki, promocji i sportu.
§6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Nowodworski
(-)
Zbigniew Ptak

Załącznik do
Zarządzenia Nr 44/2015
Starosty Nowodworskiego
z dnia 22 września 2015 r.

Dożynki Gminno – Powiatowe 2015
Regulamin Konkursu
na najładniejsze stoisko dożynkowe

1. Organizator Konkursu:
1) Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława
Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański,
2) Urząd Gminy w Ostaszewie, ul. Kościuszki 51 , 82-112 Ostaszewo.

2. Miejsce Konkursu:
1) park gminny przy kościele w Ostaszewie

3. Termin Konkursu:
1) 26 wrzesień 2015 r.

4. Cel konkursu:
1) kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych i żywych ciągle
tradycji regionalnych oraz kulturowych Powiatu,
2) prezentacja najładniejszego stoiska promocyjnego,
3) rozbudzenie zainteresowań twórczością ludową,
4) promocja produktów lokalnych.

5. Warunki uczestnictwa w Konkursie:
1) prawo udziału w konkursie przysługuje wszystkim wystawcom, którzy dokonali
zgłoszenia do dnia 31 sierpnia 2015 roku. Przystąpienie do konkursu jest
dobrowolne,
2) organizatorzy zabezpieczają dla wystawców bezpłatny teren wystawienniczy,
3) delegacje stoisk promocyjnych przyjeżdżają na miejsce konkursu na koszt własny,
4) miejsce zbiórki delegacji dożynkowych i ocena stoisk odbędzie się w parku
gminnym przy kościele w Ostaszewie,

5) Komisja Konkursowa dokona oceny stoisk w trakcie uroczystości dożynkowych.
6) organizatorzy Dożynek przydzielają wymiary i lokalizację stoiska wystawowego.,
7) Wystawca zobowiązany jest do utrzymania czystości na stoisku we własnym
zakresie. Organizator zobowiązany jest do utrzymania czystości ciągów
komunikacyjnych, wywozu odpadów oraz zapewnienia możliwości korzystania z
węzłów sanitarnych,
8) Organizator dokłada wszelkich starań by należycie chronić stoiska promocyjne.
6. Kryteria oceny oraz nagrody i wyróżnienia:
1) Komisja dokona wyboru najładniejszego stoiska dożynkowego oceniając :
a) charakter stoiska oddający specyfikę terenu, profil działalności, walory
przyrodnicze lub kulturowe,
b) nowatorskie rozwiązania w aranżacji stoiska,
c) koncepcję układu eksponatów,
d) sposób promocji stoiska,
e) wartości artystyczne wyeksponowane na stoisku,
f) ogólny wyraz artystyczny,
g) prezentacja produktów kulinarnych (sposób prezentacji, opis, powiązanie z
tradycją).
2) Komisja przyjmuje ocenę punktową dla wszystkich stoisk zgłoszonych do konkursu.
3) Nagrodzone zostaną stoiska za I, II, III miejsce, lecz określona zostaje od I miejsca do
ostatniego miejsca.
4) Szczegółowa punktacja przedstawiona zostanie w protokole z pracy Komisji.
5) Wręczenie nagród i podziękowań za udział w konkursie nastąpi na scenie w dniu
uroczystości dożynkowych, tj. 26 września 2015 r.

