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Regulamin Konkursu  na najciekawsze/najładniejsze stoisko podczas  

„V Powiatowego Jarmarku Zdrowej Żywności i Rękodzieła Ludowego” 

§1 Postanowienia ogólne – tematyka, organizator, cel Konkursu 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs na najciekawsze/najładniejsze stoisko, 

zwany dalej „Konkursem” oraz warunki uczestnictwa w Konkursie. 

2. Konkurs jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.  

3. Organizatorem Konkursu jest Powiat Świdwiński z siedzibą w Świdwinie (78-300) przy ul. Mieszka I 16, zwany 

dalej „Organizatorem”. 

4. Celem konkursu jest: 

• Promocja lokalnych produktów wytwarzanych metodami tradycyjnymi oraz promocja twórców dzieł 

rękodzielniczych z terenu Powiatu Świdwińskiego, 

• Aktywizacja społeczna mieszkańców Powiatu w działania rozpowszechniania smaków i wiedzy na temat 

tradycyjnej żywności i rękodzielnictwa.  

• Promocja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wśród uczestników imprezy. 

5. Regulamin Konkursu oraz wszelkie komunikaty i informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie 

internetowej Organizatora www.powiatswidwinski.pl zakładka V Powiatowy Jarmark oraz na stronie 

internetowej Partnera: www.swidwin.gmina.pl, a także w siedzibie Organizatora.  

 

 

§2 Założenia organizacyjne i warunki uczestnictwa w Konkursie  

1. W konkursie mogą wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Świdwińskiego  oraz 

ich jednostki organizacyjne.  

2. Jeden uczestnik może przygotować tylko jedno stoisko. 

3. Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne i następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia - na formularzu 

zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. 

4. Wypełniony formularz należy dostarczyć do siedziby Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej 

na adres e-mail: promocja@powiatswidwinski.pl  za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub osobiście. 

5. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 6 września 2021 roku. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą 

brane pod uwagę.  

 

§3 Zasady Konkursu 

1. Konkurs odbędzie się dnia 11 września 2021 r. na stadionie sportowym w Lekowie podczas  „V 
Powiatowy Jarmark Zdrowej Żywności i Rękodzieła Ludowego”. 

2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem stoiska stanowią wyłączny koszt Uczestnika i nie podlegają 

zwrotowi przez Organizatora. 

 

§4 Ocena prac konkursowych 

1. Oceny stoisk oraz wyboru Laureatów dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

2. Komisja oceni stoiska na podstawie następujących kryteriów: 

1- ogólny wygląd i estetyka stoiska - ocena w skali od 1 do 5 punktów, 

http://www.powiatswidwinski.pl/
mailto:promocja@powiatswidwinski.pl
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2- aranżacja i kompozycja stoiska oraz oryginalny sposób ekspozycji - ocena w skali od 1 do 5 punktów, 

3- nakład pracy i różnorodność materiałów użytych do aranżacji stoiska - ocena w skali od 1 do 5 punktów,  

4- wizerunek osób obsługujących stoisko oraz jakość obsługi stoiska - ocena w skali od 1 do 5 punktów, 

3. Komisja dokonuje oceny stoisk na Karcie (załącznik nr 2) i sporządza Zbiorczy protokół z prac (załącznik nr 3). 

4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

5. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w trakcie Jarmarku. 

 

§5 Nagrody 

1. Organizator przyznaje nagrody o wartości nieprzekraczającej: 

- za zajęcie I miejsca  750 zł, 

- za zajecie II miejsca  650 zł, 

- za zajęcie III miejsca  400 zł, 

- za zajęcie IV miejsca  300 zł 

- za zajęcie V miejsca  200 zł. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców, nieprzyznawania niektórych nagród jak 

również przyznania dodatkowych nagród i/lub wyróżnień. 

3. Odbiór nagród nastąpi na podstawie protokołu odbioru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego 

Regulaminu. 

4. W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie przybędzie z przyczyn losowych na podsumowanie Konkursu, o 

czym powiadomi Organizatora z wyprzedzeniem, będzie miał możliwość odebrania przyznanej nagrody w 

siedzibie Organizatora terminie do 7 dni kalendarzowych od uroczystości wręczenia nagród po uzgodnieniu 

z Organizatorem dokładnej daty. 

5. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie wskazanym w pkt. 4 niniejszego paragrafu Laureat 

Konkursu traci prawo do przyznanej nagrody. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia postanowień Regulaminu po wręczeniu nagrody 

uczestnik Konkursu będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. 

 

§6 Wykorzystanie nagrodzonych prac i ochrona danych osobowych 

1. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

co potwierdza podpisem na oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 Regulaminu. 

2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu będzie Organizator. 

 

§7 Postanowienia końcowe 

1. Przesyłając zgłoszenie udziału w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu 

zawarte w niniejszym Regulaminie.  

2. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulamin. 
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

do Konkursu na najciekawsze/najładniejsze stoisko podczas  

„V Powiatowy Jarmark Zdrowej Żywności i Rękodzieła Ludowego” 

I. Dane uczestnika Konkursu  

Nazwa   

Forma prawna 
  jednostka samorządu terytorialnego 

 jednostka organizacyjna 

Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr 

domu, nr lokalu, nr telefonu/faks, e-mail) 

 

Dane osoby do kontaktów1 

(imię i nazwisko, nr telefonu) 

 

 

II. Oświadczenia uczestnika Konkursu: 

1. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 

karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z poźn. zm.) oświadczam, że wszystkie dane zawarte w Formularzu 

zgłoszeniowym i Załącznikach są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.  

2. Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z Regulaminem Konkursu, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję 

się do jego przestrzegania. 

3. Zgłaszając udział w Konkursie wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku 

stoiska oraz osób reprezentujących stoisko i przebywających w jego bezpośrednim otoczeniu w formie 

fotografii, filmów lub nagrań wykonanych podczas Konkursu, a także wręczenia nagród. Zgoda obejmuje 

wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i rozpowszechnianie wizerunku, za pośrednictwem dowolnego medium 

na wszystkich polach eksploatacji – zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). 

 

 

 

..…………………………………………………………………………………………… 

data i czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Uczestnika Konkursu 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Należy podać dane osoby upoważnionej do kontaktów z Organizatorem w trakcie trwania Konkursu. 
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Załącznik nr 2 

KARTA OCENY STOISK 

 

Imię i nazwisko Członka Komisji ………………………………………………………………………………… 

Numer 

 i nazwa 

wystawcy 

ogólny wygląd i 

estetyka stoiska 

pkt 1-5 

 

aranżacja i 

kompozycja 

stoiska oraz 

oryginalny sposób 

ekspozycji 

pkt 1-5 

nakład pracy i 

różnorodność 

materiałów 

użytych do 

aranżacji stoiska 

pkt 1-5 

wizerunek osób 

obsługujących 

stoisko oraz 

jakość obsługi 

stoiska 

pkt 1-5 

SUMA 

1. …………………………………………. 

     

2. …………………………………………. 

     

3. …………………………………………. 

     

4. …………………………………………. 

     

5. …………………………………………. 

     

6. …………………………………………. 

     

7. …………………………………………. 

     

8. …………………………………………. 

     

9. …………………………………………. 

     

10. …………………………………………. 

     

11. …………………………………………. 

     

12. …………………………………………. 

     

13.  …………………………………………. 

     

14.  …………………………………………. 

     

 

Podpis Członka Komisji ………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 3 

 

ZBIORCZY PROTOKÓŁ Z PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ 

Numer i nazwa wystawcy Juror 1 Juror 2 Juror 3 SUMA Miejsce 

1. …………………………………………. 

     

2. …………………………………………. 

     

3. …………………………………………. 

     

4. …………………………………………. 

     

5. …………………………………………. 

     

6. …………………………………………. 

     

7. …………………………………………. 

     

8. …………………………………………. 

     

9. …………………………………………. 

     

10. …………………………………………. 

     

11. …………………………………………. 

     

12. …………………………………………. 

     

13. …………………………………………. 

     

14. …………………………………………. 

     

 

Podpisy Członków Komisji:     

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

Lekowo, 11 września 2021                
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Załącznik nr 4 

 

 

Protokół odbioru nagrody 

 

za udział w Konkursie na najciekawsze/najładniejsze stoisko podczas 

„V Powiatowego Jarmarku Zdrowej Żywności i Rękodzieła Ludowego” 

 

Ja, niżej podpisana/podpisany potwierdzam własnoręcznym podpisem odbiór nagrody: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

 

Data: …………………………………………………………… 

 

………..……………..……………………………………………… 

                                                                             nazwa Uczestnika i czytelny podpis 
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Klauzula informacyjna  

 

Zgodnie z rozporządzeniem 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że: 

1. administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Powiat Świdwiński-Starostwo Powiatowe w 

Świdwinie, ul. Mieszka 1 16 78-300, kontakt mailowy: abi@powiatswidwinski.pl lub telefoniczny: 

943650302,  

2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych 

za pośrednictwem poczty elektronicznej abi@powiatswidwinski.pl,  

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji projektu „V Powiatowy Jarmark Zdrowej Żywności i 

Rękodzieła ludowego” realizowanego w ramach współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zawartej przez Państwa umowy ws. udziału 

w konkursie,  

5. dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom i organom publicznym na podstawie przepisów 

prawa oraz naszym dostawcom, którym zlecimy, usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, 

między innymi: dostawcom usług IT, serwis oprogramowania, usługi prawnicze itp. Takie podmioty 

przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Dostęp do 

Państwa danych będą mieli również członkowie Komisji konkursowej. Administrator nie ma zamiaru 

przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej,  

6. Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, numer telefonu) i wizerunek jako uczestników konkursu będą 

przekazane do rozpowszechnienia na stronach internetowych: powiatu świdwińskiego, miast i gmin 

powiatu świdwińskiego, Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu Świdwińskiego”, Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz będą rozpowszechniane w biuletynie 

„Panorama” wydawanym przez Starostwo Powiatowe w Świdwinie oraz w „Głosie Koszalińskim” w 

formie papierowej i elektronicznej, mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do 

swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania 

przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określnych w rozdziale III RODO,  

7. mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być 

zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO,  

8. w trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać 

automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO,  

9. jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo 

prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),  

10. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego 

każdorazowo celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacje tego celu. 
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