
    

 

 

 

Regulamin konkursu „Najciekawsi wystawcy imprezy” 

Organizowanego w dniu 18-07-2021 o godzinie 12:00 w 

Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze – Ochli 

przy wydarzeniu Dobre, Smaczne bo Lubuskie 

 

 

1. Organizator konkursu: 

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli, ul. Ochla-Muzealna 5, 66-006 

Zielona Góra 

 

2. Cele konkursu: 

 Promowanie lokalnych produktów i producentów 

 

3. Warunki konkursu: 

Konkurs skierowany jest do kół  gospodyń  wiejskich,  gospodarstw  

agroturystycznych,  lokalnych  firm i osób fizycznych, które wystawiają swoje 

produkty podczas imprezy „Dobre, smaczne bo Lubuskie” organizowanej w 

dniu 18 lipca 2021 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze-Ochli. 

Wszystkie osoby biorące udział w konkursie muszą być pełnoletnie, musza 

mieć zgłoszone stoisko u Organizatora.  

 

4. Zasady i warunki uczestnictwa: 

1) Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie stoiska na jarmark podczas imprezy 

„Dobre, smaczne bo Lubuskie” 

2) Udzielenie zgody na udział w Konkursie i na fotografowanie, nagrywanie 

wizerunku oraz towaru podczas imprezy z możliwością wykorzystania przez 

Organizatora i Współorganizatora w dowolny sposób podczas i po imprezie.  

3) W przypadku kategorii „Barwna postać” warunkiem dodatkowym jest 

udzielenie kilkuminutowego wywiadu na scenie podczas imprezy.  

5. Kategorie:  

 

Konkurs: Najciekawsi wystawcy Lubuskiego  

 

Podkategorie: 

 

 Najpiękniejsze stoisko imprezy - 1500zł 

 Barwna osobowość - najciekawszy wystawca - ubiór, atrakcje, pogadanki - 1000zł  

 Najciekawszy produkt imprezy wybrany przez Komisję - 500zł 

 

Komisja dokona wyboru kandydatów oraz zwycięzców podczas obchodu o godzinie 13:15 – 14:00. 

Ogłoszenie wygranych na scenie o 14:30.  

 

4) Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych oraz nieodpłatne publikowanie i powielanie w 

wydawnictwach lub na stronach internetowych zdjęć wykonanych podczas 

konkursu przez Organizatora oraz Współorganizatora konkursu. 

5) Podkategorie zostaną ocenione przez niezależną Komisję powołaną przez 



Organizatora zgodnie z kartą oceny stanowiącą załącznik nr 1a do Regulaminu. 

Komisja składać się będzie z 3 członków. Podczas pierwszych obrad, Komisja 

wybierze spośród siebie Przewodniczącego. Komisja Konkursowa sporządza 

protokół ze swoich obrad. 

6) Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięzców podczad odchodu między 

godziną 13:14 a 14:00.  

7) Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy. 

8) Konkurs „Najciekawsze stoisko imprezy” odbędzie się 18 lipca 2021 roku, a 

wyniki zostaną podane zaraz po jego zakończeniu.  

 

6. Nagrody w konkursie 

Organizator przewiduje nagrody w następującej wysokości: 

 

Konkurs: Najciekawsi wystawcy Lubuskiego  

 

Podkategorie: 

 

1) Najpiękniejsze stoisko imprezy 1500zł 

 

2) Barwna osobowość - najciekawszy wystawca - ubiór, atrakcje, pogadanki - 1000zł  

 

3) Najciekawszy produkt imprezy - 500zł 

 

Sponsorem nagród jest Współorganizator: Narodowy Instytute Kultury i Dziedzictwa Wsi, ul. 

Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury dla 

których organizatorem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod numerem 3, NIP nr: 

5252804887, REGON 384655657 reprezentowanym przez Panią Katarzynę Saks – Dyrektora, 

zwany Współorganizatorem. 

 

 

 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu bez podania 

przyczyny do dnia 18-07-2021.  

 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 u.p.d.o.f, kwota nagrody podlega opodatkowaniu 10% 

zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Podatek od nagród w konkursie zostanie 

odjęty od wartości nagrody, a następnie odprowadzony przez Organizatora do urzędu 

skarbowego. 

 


