
 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY KAPELUSZ DOŻYNKOWY  

W  GMINIE MICHAŁOWICE 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

Organizatorem Konkursu na najpiękniejszy kapelusz dożynkowy w Gminie  Michałowice, 

zwanego dalej Konkursem, jest Gmina Michałowice, zwana dalej Organizatorem.   

 

II. CEL KONKURSU 
1. Celem Konkursu jest kultywowanie tradycji dożynkowych wśród mieszkańców gminy 

Michałowice.  

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Michałowice. 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.   

3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: kapelusz damski i kapelusz męski. 

4. Prezentacja udekorowanych kapeluszy nastąpi podczas Gminnych Dożynek, które 

odbędą się 26 sierpnia br. w Granicy. Pokaz planowany jest na godz. 14.40.  

5. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest przed przystąpieniem do konkursu 

wypełnić Kartę zgłoszenia uczestnictwa, której wzór stanowi załącznik do regulaminu. 

6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i jego jednostek 

organizacyjnych  oraz członkowie komisji konkursowej, a także członkowie ich 

najbliższych rodzin. 

 

IV. KRYTERIA OCENY: 

1. Prace konkursowe będą oceniane według:  

a) nawiązania dekoracji kapelusza do tradycji dożynkowych,  

b) kreatywności i walorów estetycznych, 

c) sposobu prezentacji kapeluszy (np.: możliwość założenia na głowę). 

2. Oceny prac i wyłonienia zwycięzców dokona powołana przez Organizatora Komisja 

Konkursowa,  w następującym składzie: 

a) przewodniczący – Małgorzata Szczepańska – przedstawiciel Urzędu Gminy 

Michałowice   

b) członek Komisji – Magdalena Zielińska – przedstawiciel Urzędu Gminy 

Michałowice 

c) członek Komisji – Kamila Kuna,   

d) członek Komisji – Zbigniew Kotynia, 

e) członek Komisji – Wojciech Asiński – prowadzący Dożynki Gminne.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu, jeśli w ocenie 

Komisji Konkursowej zaprezentowane kapelusze nie będą spełniały kryteriów oceny 

wskazanych w pkt. 1.  

4. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny 

oraz do niewyłonienia zwycięzcy.  

5. Decyzja Komisji o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo 

odwołania.    

6. W każdej kategorii zostaną wybrane 3 najpiękniejsze kapelusze dożynkowe. 



V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW i NAGRODA 
1. Ogłoszenie wyników planowane jest o godz. 18.40 podczas Gminnych Dożynek, które 

odbędą się 26 sierpnia 2018 r. w Granicy.  

2. Informacja o wynikach znajdzie się na stronie www.michalowice.pl. Organizator 

Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji  

o laureatach, oraz umieszczenia ich w materiałach promocyjnych. 

3. W każdej z kategorii przyznane zostaną następujące nagrody:  

1) I nagroda –   200 zł 

2) II nagroda –  150 zł 

3) III nagroda – 100 zł 

      4.  Zgodnie z art. 21, ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 poz. 200 ze zm.), nagrody wymienione w pkt 3 nie 

podlegają opodatkowaniu. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu  

w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.  

2. Przystąpienie uczestników do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści 

niniejszego Regulaminu.  

3. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Organizator. 

4. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat Konkursu można 

uzyskać: w Urzędzie Gminy Michałowice w Referacie Kultury i Spraw Społecznych,  

II piętro, pokój 226, e-mail: kultura@michalowice.pl, tel. 22 350 91 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


