
Regulamin Konkursu na  
„Najpiękniejszą i Największą Dynię”  

Festiwalu Kultury Wsi Polskiej – Dożynki 
Gminne Wądroże Wielkie 2021 

 

 

Organizator: 

Gmina Wądroże Wielkie 

 

Miejsce konkursu: 

Boisko rekreacyjno-sportowe w Wądrożu Wielkim 

 

Termin konkursu: 

5 września 2021 r. 

 

Cel Konkursu: 

1. Popularyzacja upraw i walorów żywieniowych dyni. 

 

Kryteria oceny: 

W każdej kategorii można uzyskać od 0 do 10 punktów 

 

Komisja Konkursowa dokona wyboru najpiękniejszej i największej dyni poprzez : 

1. Dokonanie pomiaru obwodu dyni - od 0 do 10 pkt 

2. Ogólną ocenę wyglądu dyni, tzn. dynie powinny być bez pęknięć do wnętrza owocu, bez ciał 

obcych, bez śladów pleśni czy zgnilizny - od 0 do 10 pkt 

 

W każdej kategorii można uzyskać od 0 do 10 punktów. 

W sytuacji uzyskania takiej samej liczby punktów komisja dokona wyboru zwycięzcy drogą  

jawnego głosowania. 

 

Warunki uczestnictwa: 

1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby uprawiające dynie zgłoszone do konkursu wg 

załączonego wzoru. 

2. Uczestnicy przyjeżdżają na miejsce konkursu na koszt własny. 

 

Zgłoszenie do udziału w Konkursie: 

1. W Konkursie na „Najpiękniejszą i Największą Dynię”  wezmą udział osoby, które dokonają 

zgłoszenia. 

 2. Karty zgłoszenia proszę kierować do Małgorzaty Lipińskiej - Główny Specjalista ds. 

Oświaty, Kultury i Sportu osobiście w terminie do 5 września 2021 r. do godziny 15.00. 

Wszelkie informacje dostępne są pod numerem telefonu 76 887 43 23 

 

Komisja Konkursowa : w składzie 3 osób powołana zostanie spośród zaproszonych gości. 

 

Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej 

członków. 

 

 

 

 



Nagrody i wyróżnienia: 

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są następujące nagrody pieniężne: 

 
I miejsce 500 zł (słownie: pięćset złotych) 

II miejsce 400 zł ( słownie:  czterysta złotych) 

III miejsce 300 zł ( słownie: trzysta złotych) 

 

Komisja Konkursowa przyzna również wyróżnienia za udział w konkursie pozostałym osobom, które nie 

zajęły I, II, III miejsca, ale brały udział w Konkursie na Najpiękniejszą  Dynię. Fundatorami nagród jest 

Gmina Wądroże Wielkie oraz/lub sponsorzy indywidualni. 

  

Rozstrzygnięcie konkursu: 

Dyplomy zostaną wręczone w dniu 5 września 2021 r.  bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu na placu 

imprezy w Wądrożu Wielkim, natomiast nagrody pieniężne wypłacane będą w Urzędzie Gminy Wądroże 

Wielkie po uprzednim ustaleniu terminu. 

 

Inne istotne informacje: 

Dynie na konkurs prosimy umieścić na boisku rekreacyjno-sportowym w Wądrożu Wielkim dnia 

05.09.2021r. w godzinach od 1000 do 1500 w miejscu wskazanym przez Panią Małgorzatę Lipińską. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na 

rzecz Organizatora, o którym mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich 

i praw pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1231) oraz do publikacji na stronach i portalach 

Internetowych. 

2. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych 

przez Organizatora w celu wyłonienia laureatów i przyznania nagród, umieszczenie danych na 

stronach i portalach Internetowych w celu promocji konkursu lub idei konkursu. 

3. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich weryfikacji. 

4. Wszystkie informacje dotyczące spraw nie wyszczególnionych w regulaminie można otrzymać 

w siedzibie Urzędu Gminy Wądroże Wielkie lub pod numerem telefonu 76 887 43 23 w. 9. 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Wądroże Wielkie  

                                                                                                            Elżbieta Jedlecka 
 

 

 

 

 

 

 



 

Karta zgłoszenia do konkursu 
,,Najpiękniejsza i Największa Dynia” 

Festiwalu  Kultury Wsi Polskiej - 

Dożynki Gminne 2021 

 
                         Organizator : Gmina Wądroże Wielkie 

 

 

 
Nazwa przygotowującego 

 
 

Imię i Nazwisko 

zgłaszającego/osoba do 

kontaktu 

 

 

Nr telefonu 

 

 

 

 

 

 
                                              ………………………………………………………… 
                                                                                                 Miejscowość, data i podpis 

 


