
Regulamin  
Gminnego Konkursu Dożynkowego 

Jarosławiec 2021

I. Organizator

Gmina Uchanie
Gminny Ośrodek Kultury w Uchaniach 

II. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony w Jarosławcu podczas obchodów 
Powiatowo-Gminnych Dożynek, 5 września 2021 roku w Jarosławcu. 

II. Cele konkursu

- aktywizacja lokalnej społeczności,
- integracja lokalnej społeczności
- promocja dorobku kulinarnego mieszkańców wsi Gminy Uchanie,
- prezentacja potraw z lokalnych produktów,

III. Kategorie konkursowe

1. Najciekawszy stół dożynkowy.

IV. Kryteria oceny

Najciekawszy stół dożynkowy: 
- wkład pracy w przygotowanie stołu – sposób ekspozycji, aranżacja, 
   kreatywność,
- różnorodność potraw, 
- wykorzystanie materiałów i surowców powiązanych z tradycją i regionem, 
- ogólne wrażenie i estetyka.

Stoły dożynkowe będą oceniane w skali od 1 do 5  – wzór karty oceny załącznik nr 1.



V.  Uczestnicy

1. Udział w konkursach mogą wziąć grupy mieszkańców nieformalne, zrzeszone
w organizacjach oraz osoby indywidualne z Gminy Uchanie. 

2. Grupy zainteresowane udziałem w konkursie zgłaszają akces do 26 sierpnia 
2021 r. – kontakt GOK Uchanie tel. 84 6577257 

VI. Przebieg konkursu

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu dożynek, tj.  5 września 2021 r. 
2. Laureatów w poszczególnych kategoriach wyłoni powołana przez 

organizatora Komisja konkursowa.
3. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 

podczas obchodów dożynkowych. 
4.Uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy za udział oraz nagrody 

pieniężne.
5. Komisja sporządzi protokół – wzór załącznik nr 2, podpisany przez jej 

członków. 
6. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. Kwestie sporne rozstrzyga 

przewodniczący Komisji.
                                                                                                   

                                                                                                          
                                                                                         



Załącznik nr 2
do Regulaminu Gminnego 
Konkursu Dożynkowego           
Jarosławiec 2021

Protokół  z posiedzenia Komisji konkursowej
Gminnego Konkursu Dożynkowego Uchanie 2021 

w Jarosławcu z dnia 5 września 2021 r.
 

Komisja konkursowa w składzie:

1. ……………………………………………………………………………………….. – przewodniczący

2. ……………………………………………………………………………………….. – członek

3. ………………………………………………………………………………………… – członek

dokonała oceny  .………  stołów dożynkowych zaprezentowanych podczas 
dożynek powiatowo-gminnych w Jarosławcu. 

W kategorii „Najciekawszy stół dożynkowy” oceniała wkład pracy  w 
przygotowanie stołu, kreatywność, sposób ekspozycji, aranżacji, różnorodność 
potraw, zastosowanie materiałów i surowców powiązanych z tradycją i regionem, 
ogólne wrażenie i estetykę. 

Na tej podstawie Komisja przyznała następujące miejsca i nagrody finansowe 
ufundowane przez samorząd Gminy Uchanie:

I. Najciekawszy stół dożynkowy:

III miejsce – nagroda w wysokości  ........................................................ 

dla  ................................................................................................................................................

II miejsce – nagroda w wysokości  ........................................................

dla  ................................................................................................................................................

I miejsce – nagroda w wysokości  ........................................................

dla  ................................................................................................................................................

oraz wyróżnienia i nagrody finansowe w wysokości ……………………….........…

dla:  ……………………………………..........................……………………………………………………..



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

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

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

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

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

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

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

Komisja  serdecznie  dziękuje  biorącym  udział  w  konkursie  grupom  za
przygotowanie i prezentację  stołów dożynkowych. Z satysfakcją stwierdza, że
zwyczaje dożynkowe będące wyrazem szacunku za trud i ogromnego uznania
dla rolników,  są wciąż żywe w naszym środowisku. 

Świadczą o tym przygotowane na konkurs stoły, prezentujące bogactwo i
smaków, z którego słynie nasz region.

Do protokołu załącza się karty ocen.

Podpisy członków Komisji Konkursowej:

1. ...............................................................

2. ...............................................................

3. ...............................................................



Załącznik nr 1
do Regulaminu Gminnego 
Konkursu Dożynkowego           
Jarosławiec 2021

I. Karta ocena stołów dożynkowych 2021

GRUPA

Wkład pracy,
sposób

ekspozycji,
aranżacja,

kreatywność
 1-5

Różnorodnoś
ć

potraw
        
1-5

Surowce
tradycyjne,
regionalne

1-5

Ogólne
wrażenie,
estetyka 

1-5

Uwagi


