13. FESTIWAL FOLKLORU I KULTURY
ZIEMI KUJAWSKIEJ I MAZOWIECKIEJ „OD KUJAWIAKA DO OBERKA”
14 października 2018 r.
REGULAMIN KONKURSU „OD WYSTAWY DO POTRAWY”
NA NAJCIEKAWSZE STOISKO WYSTAWIENNICZE
1.

Organizator: Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego.

2.

Nazwa przedsięwzięcia: konkurs „Od wystawy do potrawy” odbywający się w
13. Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej „Od Kujawiaka do Oberka”.

3.

Cele przedsięwzięcia:
- promocja twórczości artystycznej, tradycyjnych produktów i wyrobów kulinarnych,
- stworzenie możliwości poznania dziedzictwa kulturowego regionów,
- pobudzenie oddolnych inicjatyw społecznych i aktywności artystycznej,
- integracja środowisk lokalnych,
- kultywowanie polskich tradycji.

4.

Warunki uczestnictwa:
a) konkurs przeznaczonym jest dla wystawców z terenu działania Stowarzyszenia Gmin Turystycznych
Pojezierza Gostynińskiego (miast: Gostynina, Płocka, Miasta i Gminy Gąbin, Miasta i Gminy Sanniki
gmin: Gostynina, Iłowa, Łącka, Nowego Duninowa, Słubic i Szczawina Kościelnego); Organizator
dopuszcza możliwość zakwalifikowania do konkursu wystawców spoza terenu działania
Stowarzyszenia,
b) wystawcy powinni prezentować regionalne wyroby artystyczne, produkty i wyroby kulinarne
oraz inne wytwory rękodzieła w sposób ciekawy, ze szczególnym zwróceniem uwagi
na aranżację powierzchni wystawienniczej,
c) w konkursie uczestniczą wystawcy, którzy wypełnili kartę zgłoszenia, stanowiącą załącznik
nr 1 do regulaminu i zostali zakwalifikowani przez Organizatora,
d) wystawcy otrzymują bezpłatnie powierzchnię wystawienniczą.

5.

Obowiązujące terminy:
- kartę zgłoszenia wystawcy dostarczają do siedziby Organizatora osobiście, drogą pocztową
lub elektroniczną na adres: Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, 09-520
Łąck, ul. Brzozowa 1, stowgmin@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 8 października 2018 r.
(decyduje data wpływu),
- konkurs zostanie rozstrzygnięty 14 października 2018 r. w trakcie 13. Festiwalu Folkloru
i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej „Od Kujawiaka do Oberka”,
- wystawcy zakwalifikowani do udziału w konkursie zostaną powiadomieni telefonicznie; zobowiązani
są oni do przygotowania stoiska do godziny 11.30 w dniu 14 października 2018 r., po uprzedniej
rejestracji w biurze organizacyjnym festiwalu, na Hali Sportowej w Łącku, ul. Gostynińska 2.

6.

Postanowienia końcowe:
- Organizator nie zwraca kosztów transportu i nie pokrywa kosztów ubezpieczenia,
- Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania i nieodpłatnego upowszechniania informacji
o wystawcach i ich wizerunku w celu promocji i wykonania sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia,
- regulamin wraz z kartą zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Organizatora:
www.pojezierzegostyninskie.pl; informacje udzielane są w siedzibie Organizatora lub telefonicznie pod
nr: (24) 261 40 54,
- wszelkie sprawy organizacyjne będą uzgadniane telefonicznie przez Organizatora z wystawcami
zakwalifikowanymi do konkursu,
- zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu,
- wszelkie kwestie nieuregulowane regulaminem ostatecznie rozstrzyga Organizator.
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