KONKURS W RAMACH PROJEKTU „OD ZIARENKA DO BOCHENKA”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Dolina Kacanki” z siedzibą w WiązownicyKolonii, które jest patronem projektu „Od bochenka do ziarenka” organizowanego przez
grupę nieformalną w ramach Programu Świętokrzyski Fundusz Lokalny.
2. Konkurs odbędzie się w dniach od 30 maja do 13 czerwca 2022 roku.
3. Celem konkursu jest ukazanie lokalnego dziedzictwa, poszanowanie pracy rolnika, młynarza i
piekarza poprzez zebranie dawnych sprzętów związanych z uprawą zbóż, pieczenia chleba i
codziennego życia na wsi.

§2
UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół w Wiązownicy Dużej, Smerdyny i wychowanków
Świetlicy Jutrzenka w Wiązownicy-Kolonii.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do szkoły lub świetlicy dawnych
sprzętów wiejskich związanych z pracą rolnika, piekarza, młynarza, pieczeniem chleba i
życiem na wsi (np. dzieże, cepy, sierpy, ćwierci, skopki, żarna, łopaty do chleba itp.).
3. Integralną częścią uczestnictwa w konkursie jest dołączone przez rodziców/prawnych
opiekunów dziecka oświadczenie przekazania (załącznik do regulaminu) i wyrażenie zgody na
zasady konkursu.
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§3
ZASADY i PRZEBIEG KONKURSU
W dniach od 30 maja do 13 czerwca 2022 roku uczestnicy konkursu przynoszą wraz z
oświadczeniem dawne sprzęty gospodarstwa domowego.
Organizatorzy informują, iż pierwszeństwo w nagrodzie będzie miało pierwsze 15 osób, które
dostarczą przedmioty na konkurs. Poza kolejnością zgłoszeń na wyniki konkursu będzie miał
wpływ także ilość i jakość przekazanych sprzętów.
Zebrane w ramach konkursu przedmioty zostaną nieodpłatnie przekazane lub w wyjątkowych
sytuacjach użyczone na rzecz Stowarzyszenia Dolina Kacanki. Przedmioty te będą
eksponowane w izbie pamięci w budynku dawnej szkoły w Wiązownicy Kolonii oraz jeśli to
możliwe używane w warsztatach.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby nagrodzonych, jeśli
możliwości logistyczne i finansowe organizatora pozwolą na większą liczbę laureatów
konkursu.
§3
NAGRODY W KONKURSIE
Organizator przewiduje 15 równorzędnych nagród w konkursie, którymi będą:
a. Udział w warsztatach pieczenia chleba, podpłomyków i praznoli.
b. Udział w wyjeździe edukacyjnym do piekarni i młyna.
c. Pamiątkowy dyplom i podziękowania.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i
interpretacji rozstrzyga Organizator.
3. W sprawach szczegółowych konkursu można kontaktować się poprzez e-maila:
info@dolinakacanki.pl lub drogą telefoniczną pod numerem 516 788 118.

