
KARTA ZGŁOSZENIA

Konkurs na „Najładniejszy Wieniec”, „Turniej Sołtysów” .

DOŻYNKI
GMINNE
WOŁÓW 

3 WRZEŚNIA 2022

ORGANIZATOR WYDARZENIA:
Gmina Wołów, 

Wołowski Ośrodek Kultury,
Informacja dla Zgłaszających: 713892643 wew 22.
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Zgłoszenia drogą mailową przyjmujemy na adres:
sekretariat@wok-wolow.pl

Zgłaszający: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

/Nazwa sołectwa/

Osoba reprezentująca ………………………………………………………… /Imię i nazwisko/

tel. ………………………………………………………….. e-mail. ………………………………………………………………..

liczba osób w delegacji niosącej wieniec: …………….. /Korowód: maksymalnie 4 osoby + Sołtys/

Rozmiar stoiska ……………………………………………….. /STOISKA WE WŁASNYM ZAKRESIE/
                                           

Czy Sołectwo wystawia stoisko z płodami rolnymi?                 [ ] TAK       [ ] NIE

Czy Sołtys bierze udział w turnieju Sołtysów?                           [ ] TAK       [ ] NIE

Podpis Sołtysa: ………………………………………………………………………………………………………………………………

WAŻNE INFORMACJE DLA SOŁECTW:  
Kartę zgłoszenia należy nadesłać najpóźniej do dnia 22 sierpnia 2022r. 
1. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie Sołectwa Gminy Wołów.
2. Każde Sołectwo prezentuje po jednym wieńcu. Wieńce prezentowane będą w korowodzie.
Transport wieńca Sołectwa organizują we własnym zakresie!
3.  Kryteria  oceny:  pomysłowość  i  estetyka  wykonania  wieńca,  różnorodność  plonów  i  płodów
rolnych, wykonane dzieło musi nawiązywać kształtem do koła.
4. Przygotowane wieńce będą oznaczone numerkami i nie powinny być podpisane nazwą Sołectwa.
5. Oceny wieńców oraz przyznania nagród dokona komisja powołana przez Organizatorów.
6. Organizatorzy zapewniają nagrody za najpiękniejszy wieniec: I miejsce w wysokości 1000,00 zł, II
miejsce  700,00  zł,  III  miejsce  500,00  zł.  Pozostałe  wieńce  otrzymają  nagrody  pocieszenia
w  wysokości  300,00  zł.  Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  zmian  w  rozdysponowaniu
nagród.
UWAGA!!!
Wypłatę nagród realizowane są wyłącznie przelewem! Prosimy o podanie numer konta, na które
zostaną przelane środki:
…………………………………………………………………………………………… właściciel ………………..……………….…..

Zachęcamy do prezentacji stoiska z wszelkiego rodzaju płodami, plonami rolnymi, rękodziełem
oraz fotografią, albumami i innymi formami wystawy, prezentującymi historię danej miejscowości
w ramach promocji Sołectwa.

[ ] Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych moich danych osobowych na potrzeby 
organizacji wydarzenia.

[ ] Zapoznałem/am się z regulaminem wydarzenia i akceptuję jego warunki

………………………………………………                                              ……………………………………………………………….
                 /Data zgłoszenia/                                                                                                         /Czytelny podpis osoby reprezentującej/

mailto:sekretariat@wok-wolow.pl

