
Zachęcamy do brania udziału w następujących 

konkursach: 
 

 

„Piękna wieś w obiektywie mieszkaoców”- konkurs fotograficzny 
skierowany do mieszkaoców Gminy Stolno. 
 
 
 
 
 
 
 

„Najlepsze wino lub nalewka” konkurs skierowany do dorosłych 
mieszkaoców Gminy Stolno. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
„Najśmieszniejsze lub najdziwaczniejsze warzywo” konkurs 
skierowany do mieszkaoców Gminy Stolno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chętnych prosimy o dostarczenie w/w rzeczy biorących udział w konkursie do Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Stolnie do dnia 23 sierpnia br. , będą one oceniane przed dożynkami 
przez Komisję. 
Osoba do kontaktu: Katarzyna Bajera, tel.56 677 09 25. 

Na zwycięzców w/w konkursów czekają nagrody, które zostaną wręczone w dniu dożynek.  



 
 
 

REGULAMIN NA KONKURS FOTOGRAFICZNY "MOJA  WIEŚ  W 
OBIEKTYWIE " 

 
1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Stolno. 
2. Konkurs jest w dwóch kategoriach wiekowych: 

-do 16 lat 
-powyżej 16 lat 

3. Przedmiotem fotografii mogą byd krajobrazy, zabytki, urokliwe miejsca , a także wydarzenia , 
portrety ludzi mieszkających w danej miejscowości. 

4. Każdy uczestnik konkursu może nadesład 1 fotografię. 
5. Prace należy nadsyład w formie wywołanego zdjęcia o formacie nie mniejszym niż 10 x 15 cm. 
7. Do wywołanych fotografii należy dołączyd informacje: 
- imię i nazwisko autora zdjęcia, 
- adres zamieszkania, 
- nazwę fotografowanego obiektu (jeśli taka istnieje). 
8. Przekazane na konkurs prace organizatorzy konkursu mają prawo nieodpłatnie publikowad. 

9. Zdjęcia należy dostarczyd do 23 sierpnia 2011 r. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie. 
10. Oceny zdjęd dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne. 
11. Otwarcie pokonkursowej wystawy oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi 27 sierpnia 2011 rok 
na Dożynkach w Stolnie. 
12. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. 
13. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego 
ostateczna interpretacja należy do jury konkursowego. Jest także równoznaczne z wyrażeniem zgody 
na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu. 
 

 
Osoba do kontaktu: Katarzyna Bajera, tel. (56) 6770925. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

REGULAMIN NA KONKURS "NAJLEPSZA NALEWKA GMINY STOLNO" 
 

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Stolno. 
2. Cele konkursu: 
- Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych sporządzania oraz przygotowania nalewki 
regionalnej 
- Prezentacja najlepszych i najsmaczniejszych nalewek z terenu Gminy Stolno 
- Promocja walorów wsi polskiej 
- Wymiana doświadczeo 
3. W konkursie mogą uczestniczyd nalewki przygotowane przez osoby fizyczne (które mają skooczone 
18 lat), organizacje zrzeszone zarejestrowane i niezarejestrowane (np. Koła Gospodyo Wiejskich, rady 
sołeckie, rady kościelne, OSP itp.) z terenu gminy Stolno.  
4. Uczestnicy konkursu przygotowują jedną próbkę nalewki, o pojemności nie mniejszej niż 500 ml. 
Każdy uczestnik może przygotowad max 5 nalewek. 
5. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do podania receptury wg. której nalewka została sporządzona. 
6. Uczestnicy konkursu na własny koszt zakupią produkty do wykonania nalewki. 
7. Liczba zgłoszeo jest nieograniczona. 

8. Nalewki trzeba dostarczyd do dnia 23 sierpnia br. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie. 
9. Do nalewki należy dołączyd informacje: 
- imię i nazwisko autora nalewki, 
- receptura; przepis na nalewkę. 
10. Receptury przekazanych na konkurs nalewek organizatorzy konkursu mają prawo nieodpłatnie 
publikowad. 
11. Oceny nalewek dokona jury powołane przez organizatora.  Decyzje jury są ostateczne. 
12. Komisja dokona wyboru najlepszej nalewki oceniając: 
- oryginalnośd, 
- walory smakowe, 
- subiektywne odczucia członków komisji po degustacji. 
13. Autorzy nagrodzonych nalewek otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy w dniu dożynek, 27 
sierpnia br. w Stolnie. 
14. Przywiezienie nalewek na konkurs oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego 
ostateczna interpretacja należy do jury konkursowego. Jest także równoznaczne z wyrażeniem zgody 
na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

REGULAMIN NA KONKURS "NAJLEPSZE WINO GMINY STOLNO" 
 

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Stolno. 
2. Cele konkursu: 
- Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych sporządzania oraz przygotowania wina 
regionalnego 
- Prezentacja najlepszych i najsmaczniejszych win z terenu Gminy Stolno 
- Promocja walorów wsi polskiej 
- Wymiana doświadczeo 
3. W konkursie mogą uczestniczyd wina przygotowane przez osoby fizyczne (które mają skooczone 18 
lat), organizacje zrzeszone zarejestrowane i niezarejestrowane (np. Koła Gospodyo Wiejskich, rady 
sołeckie, rady kościelne, OSP itp.) z terenu gminy Stolno.  
4. Uczestnicy konkursu przygotowują jedną próbkę wina, o pojemności nie mniejszej niż 500 ml. 
Każdy uczestnik może przygotowad max 5 win. 
5. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do podania receptury wg. której wino zostało sporządzone. 
6. Uczestnicy konkursu na własny koszt zakupią produkty do wykonania wina. 
7. Liczba zgłoszeo jest nieograniczona. 

8. Wina trzeba dostarczyd do dnia 23 sierpnia do Gminnej Biblioteki w Stolnie. 
9. Do wina należy dołączyd informacje: 
- imię i nazwisko autora wina, 
- receptura; przepis na wino. 
10. Receptury przekazanych na konkurs win organizatorzy konkursu mają prawo nieodpłatnie 
publikowad. 
11. Oceny wina dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne. 
12. Komisja dokona wyboru najlepszego wina oceniając: 
- oryginalnośd, 
- walory smakowe, 
- subiektywne odczucia członków komisji po degustacji. 
13. Autorzy nagrodzonych win otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy w dniu dożynek, 27 
sierpnia w Stolnie. 
14. Przywiezienie win na konkurs oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego 
ostateczna interpretacja należy do jury konkursowego. Jest także równoznaczne z wyrażeniem zgody 
na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

REGULAMIN NA KONKURS "NAJŚMIESZNIEJSZE WARZYWO" 
 
 
 

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Stolno. 

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich mieszkaoców gminy, zarówno dla młodzieży jak i dorosłych. 

3. Liczba zgłoszeo jest nieograniczona. 

4. Oceny warzywa dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne. 

5. Autorzy nagrodzonych warzyw otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy w dniu dożynek, 27 

sierpnia br. w Stolnie.  

6. Warzywa należy przywieźd do dnia 23 sierpnia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie.  

7. Otwarcie  wystawy oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi 27 sierpnia 2011  roku na Dożynkach 

w Stolnie. 

8. Przywiezienie warzyw na konkurs oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego 

ostateczna interpretacja należy do jury konkursowego. Jest także równoznaczne z wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 


