
Regulamin Konkursu na Najciekawsze Stoisko  

na Powiatowo-Gminnych „Najlepszych Dożynkach pod Słońcem” w Łubiance 

Powiat Toruński – Gminny Park Kultury w Łubiance, 20 sierpnia 2022 r. 

 

1. Termin Konkursu: 20 sierpnia 2022 r.  

 przygotowanie stoisk w dniu uroczystości od godz. 9:00, 

 gotowość stoisk do godz. 15:30, gotowość do oceny od godz. 16:30. 

 

2.  Cele Konkursu: 

 prezentacja unikatowych walorów gmin powiatu toruńskiego, sołectw i 

organizacji; kultywowanie tradycji i kultury ludowej, 

 promocja produktów lokalnych i działalności artystów działających na terenie 

gminy czy sołectwa, 

 wyróżnienie najbardziej pomysłowego stoiska, prezentującego atuty swojej 

gminy/sołectwa/reprezentowanej organizacji. 

 

3. Organizator: 

Organizatorem Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Toruniu. Fundatorem nagród 

jest Starosta Toruński. 

 

4. Kryteria oceny: 

 oryginalność i pomysłowość w przygotowaniu stoiska, 

 kreatywność w przygotowaniu produktów, strojów, tańców, pieśni lub informacji 

poprzez które prezentowany będzie lokalny, wyjątkowy charakter danej 

gminy/sołectwa/ organizacji, 

 wykorzystanie produktów regionalnych, dań przygotowanych zgodnie z 

tradycyjnymi recepturami, 

 estetyka i spójność kompozycyjna stoiska, 

 jakość obsługi stoiska. 

 

 



5. Zgłoszenie do udziału w Konkursie 

W konkursie biorą udział stoiska gmin, leżących w powiecie toruńskim (za wyjątkiem 

gminy Łubianka – jednego z organizatorów dożynek), sołectwa gminy Łubianka oraz koła 

gospodyń wiejskich z terenu naszego powiatu, które oficjalnie zgłosiły chęć udziału w 

konkursie drogą elektroniczną pod adres promocja@powiattorunski.pl. 

Organizatorzy wydarzenia zapewniają: 

 przestrzeń do rozstawienia namiotu promocyjnego, 

 podłączenie do prądu – po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania na prąd – 

maksymalnie gniazdka na dwa urządzenia elektryczne, 

 stoły i krzesła do wykorzystania w namiocie, po wcześniejszym zgłoszeniu 

zapotrzebowania (maksymalnie trzy ławki szkolne i trzy krzesła). 

 

6. Ostateczny termin nadsyłania kart zgłoszeniowych – 10 sierpnia 2022 r. 

 

7. Komisja Konkursowa będzie składała się z 3 osób reprezentujących: 

 Starostę Toruńskiego, 

 Wójta Gminy Łubianka, 

 Bibliotekę Centrum Kultury w Łubiance.  

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 20 sierpnia br. ok. godz.19:00 podczas 

uroczystości dożynkowych. 

 

8. Nagrody i wyróżnienia:  

Dla najlepszego stoiska przewidziano nagrodę ufundowaną przez Starostę 

Toruńskiego w wysokości 3000 zł.  

Niezależnie od zajętej lokaty wszystkie stoiska zostaną uhonorowane dyplomami 

gratulacyjnymi. 
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