REGULAMIN KONKURSU

Zadanie publiczne pn. Festyn rodzinny „Święto Gruszy ” 2018

I. TEMAT: Konkurs Freestyle Football ( triki piłkarskie - żonglerka)”

1. Zapisy w dniu konkursu 04.08.2018 r po warsztatach Freestyle Football
( triki piłkarskie - żonglerka), przeprowadzonych przez Mistrza Polski pana
Dawida Krzyżowskiego.
2. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Hajduk Nyskich

oraz z

terenu Gminy Nysa, biorących udział w warsztatach Freestyle Football ( triki piłkarskie żonglerka).
3. Celem konkursu jest upowszechnienie wśród uczestników Festynu, mało znanej dziedziny

sportu/sztuki cyrkowej jaką jest Freestyle Football ( triki piłkarskie - żonglerka).
4. Konkurs odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych.
5. Ilość uczestników - 5 w każdej kategorii
6.

Oceny dokona 3-osobowa komisja powołana przez Zarząd Stowarzyszenia, w skład której

wejdzie prowadzący warsztaty Freestyle Football.
7. Uczestnikom konkursu zostaną przyznane nagrody :
za I, II, i III miejsce wg. kolejności zajętego miejsca, dla pozostałych
uczestników nagrody pocieszenia – za udział w konkursie .
II.

Pozostałe informacje dla uczestników konkursu.

1. Dla uczestników konkursu zostanie przygotowane specjalnie wydzielone miejsce.
2. Informacja o konkursie zostanie ogłoszona przed rozpoczęciem Festynu – umieszczona zostanie na
portalu społecznościowym Facebook , stronie internetowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Hajduki
Nyskie oraz na tablicach ogłoszeń znajdujących się na terenie wsi Hajduki Nyskie.
3. Z przebiegu konkursu i oceny komisji zostanie sporządzony protokół oraz
sporządzona dokumentacja fotograficzna.

……………………………………….
Hajduki Nyskie, dnia 22.05.2018 r

Podpisy osób reprezentujących Stowarzyszenie

REGULAMIN
Konkursu dla dzieci tematycznie związany z gruszą
Zadanie publiczne pn. Festyn rodzinny „Święto Gruszy ” 2018

I. TEMAT: „ Hajducka grusza w oczach dzieci ”
II. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz
szkolnym z terenu Gminy Nysa

1. Liczba uczestników – 20 osób
2. Czas wykonania

–

1 godz.

3. Technika pracy dowolna ( rysunek, akwarela, pastele itp. )

III. Pozostałe informacje dla uczestników konkursu.
1. Uczestnicy zadania otrzymają materiały do wykonania prac.
2. Dla uczestników konkursu zostanie przygotowane specjalnie wydzielone miejsce do
wykonania prac.
3. Prace zostaną ocenione przez 3-osobową komisję powołaną przez Zarząd Stowarzyszenia
przed rozpoczęciem Festynu.
4. Informacja o konkursie zostanie ogłoszona przed rozpoczęciem Festynu – umieszczona
zostanie na portalu społecznościowym Facebook, na stronie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
Hajduki Nyskie oraz na tablicach ogłoszeń znajdujących się na terenie wsi Hajduki Nyskie.
5. Zapisy uczestników w dniu konkursu wg. kolejności zgłoszeń.
6. Uczestnikom konkursu zostaną przyznane nagrody :
za I, II, i III miejsce wg. kolejności zajętego miejsca, dla pozostałych
uczestników nagrody pocieszenia – za udział w konkursie .
7. Z przebiegu konkursu i oceny komisji zostanie sporządzony protokół oraz
sporządzona dokumentacja fotograficzna.

Hajduki Nyskie, dnia 22.05.2018 r

……………………………………….
Podpisy osób reprezentujących Stowarzyszenie

REGULAMIN
konkursu kulinarnego pn. „Gruszka fit – zdrowo i sportowo „
Zadanie publiczne pn. Festyn rodzinny „Święto Gruszy ” 2018

I.

Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Hajduk Nyskich i gminy Nysa.

II.

Konkurs kulinarny pn. „Gruszka fit – zdrowo i sportowo ”-

Celem konkursu kulinarnego jest wykazanie się mieszkańców

( dzieci, młodzież, dorośli)

inwencją twórczą przy przygotowaniu zdrowych potraw gdzie składnikiem będzie gruszka lub
nawiązujących smakiem, kształtem, nadzieniem czy dekoracją do gruszki.
III.

Pozostałe informacje dla uczestników konkursu :

1. Liczba uczestników – nieograniczona
2. Potrawy mają być przygotowane własnoręcznie (wykonane domowym sposobem).

Mogą to

być wszelkiego rodzaju ciasta, desery, sałatki, potrawy gotowane itp. – wg. uznania
uczestników konkursu (własna inwencja ) Warunkiem jest aby smakiem, kształtem,
nadzieniem czy dekoracją nawiązywały do gruszki.
3. Informacja o konkursie zostanie ogłoszona przed rozpoczęciem Festynu – umieszczona
zostanie na portalu społecznościowym Facebook, na stronie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
Hajduki Nyskie oraz na tablicach ogłoszeń znajdujących się na terenie wsi Hajduki Nyskie.
4. Uczestnicy konkursu przyniosą upieczone ciasteczka na Festyn w dniu 04.08.2018 r w
godzinach 1600 -1700 zgłaszając swój udział w konkursie poprzez wpisanie się na listę. Do
potraw należy dołączyć etykietkę, na której należy umieścić własną nazwę ( nadaną przez
uczestnika) oraz nazwisko i imię osoby biorącej udział w konkursie.
5. Potrawy zostaną zaprezentowane na specjalnie przygotowanym stole,
zostaną oznaczone i nadany zostanie numer – zgodny z pozycją na
liście zgłoszenia.
6. Po dokonaniu degustacji, potrawy zostaną ocenione przez 3-osobową komisję powołaną
przez Zarząd Stowarzyszenia przed rozpoczęciem Festynu. Członkowie komisji będą mogli
zasięgnąć opinii uczestników Festynu
degustujących serwowane potrawy.
7. Na podstawie oceny komisji dla 10-ciu uczestników konkursu – zostaną przyznane nagrody
lub drobne upominki.

8. Z przebiegu konkursu i oceny komisji zostanie sporządzony protokół oraz sporządzona
dokumentacja fotograficzna.
Hajduki Nyskie, dnia 22.05.2018 r

…………………………………………………..
Podpisy osób reprezentujących Stowarzyszenie

