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REGULAMIN FESTIWALU POTRAW WIELKANOCNYCH 2022 

W ŁAGIEWNIKACH 
WRAZ Z KONKURSEM NA  

„NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ” 
 
 

ORGANIZATOR FESTIWALU ORAZ KONKURSU 
 

1. Organizatorem Festiwalu Potraw Wielkanocnych 2022 w Łagiewnikach oraz Konkursu na 
„Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną” jest Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu  
w Łagiewnikach, z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 1 w Łagiewnikach. 
 
 

INFORMACJE OGÓLNE 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Festiwalu Potraw Wielkanocnych 2022 

oraz w Konkursie na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”, zwany Konkursem. 
2. Festiwal odbywać się będzie w dniu 02.04.2022r., w godzinach 12:00-19:00 w sali GOKBiS. 
3. Podczas Festiwalu ,w dniu 02.04.2022r. w godz. 15:30-17:30 odbywać się będzie konkurs na 

„NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ”, którą uczestnicy konkursu wykonają i dostarczą 
do GOKBiS w dniu Festiwalu. 

4. Wystawcy uczestniczący w Festiwalu, prowadzący działalność, na którą wymagane są 
przewidziane polskim prawem zezwolenia lub koncesje, zobowiązani są posiadać aktualne 
dokumenty zezwalające na prowadzenie takiej działalności. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność prowadzoną przez Wystawcę  
w trakcie Festiwalu. 

6. Organizator zapewnia stoły dla Wystawców oraz na Konkurs. 
7. Integralną częścią regulaminu są karty zgłoszenia załącznik nr 1 Karta zgłoszenia do udziału 

w Festiwalu Potraw Wielkanocnych 2022 w Łagiewnikach oraz załącznik nr 2 Karta 
zgłoszenia do udziału w konkursie na „NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ” do pobrania 
na stronie www.gokbis.pl  lub w siedzibie GOKBiS. 
 
 
 

ZASADY UDZIAŁU W FESTIWALU ORAZ KONKURSIE 
INFORMACJE OGÓLNE 

1. Wystawcami podczas Festiwalu mogą być osoby indywidualne, koła gospodyń wiejskich, 
grupy nieformalne, stowarzyszenia itp. 

2. Warunkiem udziału w Festiwalu w charakterze Wystawcy oraz Uczestnika w Konkursie jest 
dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia (załącznik nr 1 i 2) w jeden ze wskazanych niżej 
sposobów: 

• pocztą na adres: 
Gminny  Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach 
ul. Wrocławska 1 
58-210 Łagiewniki 
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z dopiskiem :Festiwal Potraw Wielkanocnych  lub konkurs na „Najpiękniejszą 
Palmę Wielkanocną” 

• osobiście na w/w adres 

• pocztą elektroniczną: biuro@gokbis.pl z dopiskiem w tytule:  
Festiwal Potraw Wielkanocnych 2022 lub konkurs na „Najpiękniejszą Palmę 
Wielkanocną” 

3. Kartę zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
27 marca 2022 

4. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą opłaty za stoisko będą ustalane 
indywidualnie. 

5. Karta zgłoszenia nie jest traktowana jako umowa pomiędzy Organizatorem,  
a Wystawcą. 

6. Samo nadesłanie Karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem osoby zgłaszającej 
do uczestnictwa w Festiwalu w charakterze Wystawcy lub Uczestnika Konkursu.  

7. Po skompletowaniu kart zgłoszenia, Organizator dokonuje wyboru Wystawców  
i Uczestników Konkursu spośród nadesłanych propozycji i informuje telefonicznie lub 
mailowo o uczestnictwie w Festiwalu lub w Konkursie na „Najpiękniejszą Palmę 
Wielkanocną”. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia oraz weryfikacji 
poprawnego asortymentu bez podania przyczyny. 

9. Liczba stoisk jest ograniczona 
10. Liczba osób uczestniczących w Konkursie jest ograniczona. 
11. Jeśli liczba zgłoszeń Wystawców jest większa niż liczba miejsc, którymi dysponuje 

Organizator, o udziale decyduje oryginalność i unikalność oferowanego asortymentu. 
Organizator zastrzega sobie prawo do przydziału stoiska i jego położenia według 
własnego uznania. 

12. Asortyment sprzedawanych artykułów musi być zgodny z podanym w karcie zgłoszenia  
i zatwierdzony przez Organizatora. 

13. Wystawca ma obowiązek obsługiwać stoisko w dniach i godzinach trwania Festiwalu . 
14. W Konkursie na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną” mogą wziąć udział osoby 

indywidualne. 
 

 
JURY 

1. Konkurs oceni Jury powołane przez Organizatora. W jego skład nie mogą wchodzić osoby 
biorące udział w Konkursie. 

2. Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków 
Komisji. 

3. Werdykt Jury jest ostateczny i nie ma od niego odwołania. 
4. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz przyznanie nagród nastąpi podczas trwania Festiwalu,  

2 kwietnia 2022, do godz. 18.30 
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KRYTERIA OCENY 
 

Komisja Konkursowa dokona oceny przygotowanych prac z uwzględnieniem:  
 

• zachowania tradycji  

• pomysłowości,  

• estetyki 

• wykorzystania materiałów naturalnych i ekologicznych 
 

 
NAGRODY 

Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach (dzieci i młodzież do lat 15, młodzież  
powyżej 15 lat, dorośli) za I, II i III miejsce. 
Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe 
 
 

OBOWIĄZKI I PRAWA WYSTAWCÓW 
1. Wystawca ma obowiązek utrzymania porządku wewnątrz i na zewnątrz stoiska. 
2. Obowiązuje całkowity zakaz ingerowania w konstrukcję stoisk, np. wbijania gwoździ, 

pinezek, wkręcania wkrętów, używania zszywaczy itp. 
3. Wystawca nie może emitować na stoisku żadnej indywidualnej muzyki. 
4. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów, w szczególności 

przeciwpożarowych i bezpieczeństwa. 
5. Odpowiedzialność prawną za eksponowane przedmioty ponosi Wystawca. 
6. Wystawcy zobowiązani są do nadzorowania swoich stanowisk. 
7. Przygotowanie stoiska przez Wystawcę powinno być zakończone do godziny rozpoczęcia 

Festiwalu w danym dniu. 
8. Organizator nie odpowiada za: formę rozliczenia Wystawcy z Urzędem Skarbowym, 

wprowadzanie przez Wystawców do obrotu żywności (w tym również słodyczy) w sposób 
niezgodny z prawem żywnościowym. 

 
 
 
 
 
 
 

UBEZPIECZENIE 
 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie 
Festiwalu. 

2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, 
uderzeniem pioruna, eksplozją, zalaniem, przerwą w dostawie prądu, wody i innymi 
zdarzeniami losowymi. 
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3. Wystawcy ubezpieczają się we własnym zakresie i na własny koszt. 
 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W przypadku nie stosowania się do ustaleń Regulaminu Organizator może zakończyć 
współpracę. 

2. Likwidacja stoisk przed zakończeniem Festiwalu jest zabroniona, chyba że Organizator 
zakończył współpracę z Wystawcą. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin handlu oraz terminu funkcjonowania 
Festiwalu. 

4. Wszystkie spory mogące wyniknąć z braku porozumienia rozstrzygać będzie sąd właściwy dla 
siedziby Organizatora według prawa polskiego. 


