BURMISTRZ PRUDNIKA
Zarz^dzenie Nr ..P.^..72013
Burmistrza Prudnika
z dnia'i&.S &.«... 2013 roku
w sprawie przyj^cia regulaminu XVI Wystawy Tworcow Ludowych oraz Rzemiosla
Artystycznego Pogranicza Polsko - Czeskiego oraz przyj^cia regulaminow konkursow
organizowanych w jej trakcie.
Na podstawie § 30 ust. 1 ustawy o samorza^dzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
(t.j. /Dz.U. z 2001 nr 142, poz. 1591, zm.: Dz.U. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558,
nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r. nr 80, poz. 717,
nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005r.
nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2006r. nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138,
poz. 974, nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 223, 1458;
Dz.U. z 2009r. nr 52, poz. 420, nr 157, 1241; Dz.U. z 201 Or. nr 28, poz. 142; Dz.U. z 201 Or.
nr 28, poz.146; Dz.U. z 201 Or., nr 106, poz. 675; Dz.U. z 201 Or., nr 40, poz.230; Dz.U. z
201 lr., nr 117, poz. 679; Dz.U. z2011r., nr 134, poz. 777; Dz.U. z 201 lr., nr 21, poz. 113;
Dz.U. z 201 lr., nr 217, poz. 1281; Dz.U. z 201 lr., nr 149, poz. 887; Dz.U. z 2012r., nr 567),
zarza^dza si?, co nastejmje:

§1

1. Organizacja XVI Wystawy Tworcow Ludowych oraz Rzemiosla Artystycznego
Pogranicza Polsko -- Czeskiego realizewana b?dzie w oparciu o regulamin
stanowia^cy zala^cznik nr 1 do zarzqdzenia.
2. Konkursy organizowane w trakcie XVI Wystawy Tworcow Ludowych oraz
Rzemiosla Artystycznego Pogranicza Polsko - Czeskiego, tj.: konkurs o tytul
,,Najlepsza Potrawa Regionalna" oraz konkurs o tytul ,,Najciekawsze Stoisko
Wystawowe" realizowane b?da^ w oparciu o regulaminy konkursow stanowia^ce
zala^cznik nr 2 do zarza^dzenia.
§2

Zarza^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

•m^Fr/ncifezrfFejdych

Zai^cznik nr 1 do zarz^dzenia Burmistrza Prudnika nr ..!K?4$ z dnia <&&•....?¥..<.. 2013r.

Prudnik, luty 2013
REGULAMIN
XVI WYSTAWY TWORCOW LUDOWYCH
I RZEMIOSLA ARTYSTYCZNEGO
POGRAMCZA POLSKO - CZESKIEGO
PRUDNIK 7 - 9.06.2013r.
1. Organizatorem imprezy pn. XVI Wystawa Tworcow Ludowych i Rzemiosla
Artystycznego Pogranicza Polsko - Czeskiego Prudnik 7-9.06.2013r. jest Gmina
Prudnik.
2. Koordynatorem dzialari zwia^zanych z jej organizacja^ i przebiegiem jest Agencja
Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik z siedziba 48-200 Prudnik, ul. Kosciuszki 3, tel.
+4877 4066263 fax +4877 4066228, e-mail: alina.forys@prudnik.pl
3. Osoba^ realizuja^cq. dzialania zwiajzane z organizacja^ Wystawy Tworcow Ludowych
oraz
Rzemiosla
Artystycznego
Pogranicza
Polsko
Czeskiego
z ramienia Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik jest Alina Forys - Zastepca
Kierownika ds. Promocji, tel. +4877 4066263, fax +4877 4066228, e-mail:
alina.forys@prudnik.pl .
4. Miejscem organizacji Wystawy jest teren hali sportowej Osrodka Sportu
i Rekreacji w Prudniku, ul. Lucznicza 1 oraz tor luczniczy znajduja^cy si? przy ul.
Luczniczej 1.
5. Wystawa czynna jest w dniach od 7 - 9.06.2013r. w godzinach:
07.06.2013r. od 11.00 do 19.00
08.06.2013r. od 10.00 do 19.00
09.06.2013r. od 10.00 do 19.00
6. Program imprez towarzysza^cych Wystawie ogioszony zostanie w mediach oraz na
terenie miasta i gminy w postaci afiszy.
7. Handlowcy swiadcza^cy uslugi na podstawie umow dzierzawy zawartych z Gmina^
Prudnik moga^ prowadzic sprzedaz produktow i uslug na terenie wystawowym w
dniach i godzinach okreslonych umowaj nie wczesniej jednak niz od godziny 10.00
kazdego dnia trwania Wystawy oraz nie pozniej niz do godziny 20.00 kazdego dnia
trwania Wystawy. Dzialalnosc ta prowadzona moze bye tylko w miejscach
wskazanych przez Organizatora oraz zgodnie z obowiajzuja^cymi w tym zakresie
przepisami prawa. Dla kazdego z przedsi^biorcow Organizator wyznaczy miejsce
prowadzenia dzialalnosci. Niedozwolone jest prowadzenie dzialalnosci poza
wyznaczonym przez Organizatora terenem. Sluzby porza^dkowe Organizatora b?da^
uprawnione do usuni^cia uczestnikow imprezy niestosuja^cych si§ do niniejszego
zapisu. Dzialalnosc handlowq. w rejonie terenu wystawowego prowadzic moga^
wyla^cznie osoby posiadaj^ce pisemne zezwolenie /umowa dzierzawy terenu
wystawowego/ Organizatora.
8. Organizator dysponuje wlasnq. sluzba^ ochrony, sluzba^ medyczna, oraz obsluga^
organizacyjna^:
- wyznaczony jest punkt informacyjny Organizatora, w ktorym dost^pny jest telefon
alarmowy, obsluga Wystawy posiada identyfikatory;
- wyznaczony jest punkt sluzby ochrony oraz sluzby medycznej.

Zai^cznik nr 1 do zarza^dzenia Burmistrza Prudnika nr

z dnia

2013r.

9. Osoby obecne na terenie wystawowym sa^ zobowiajzane zachowywac si? w sposob nie
zagrazaJ3.cy porzajikowi i bezpieczenstwu innych osob na niej obecnych, a w
szczegolnosci przestrzegac postanowien regulaminu Wystawy.
10. Zabrania si? wnoszenia na teren wystawowy broni lub innych niebezpiecznych
przedmiotow (narz?dzi) oraz materiatow wybuchowych i wyrobow pirotechnicznych.
11. Organizator Wystawy uprawniony jest do utrwalania jej przebiegu, a w szczegolnosci
zachowania si? osob, przy pomocy urza^dzen rejestruja^cych obraz i dzwi?k.
12. Sluzba ochrony Organizatora, legitymuja^c si? identyfikatorem umieszczonym
w widocznym miejscu, jest uprawniona do:
- uj?cia w celu niezwlocznego przekazania Policji osob stwarzaja^cych bezposrednie
zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzkiego, a takze chronionego mienia i sprawnego
przebiegu Wystawy.
13. Sluzba ochrony ma obowiajzek:
- usuna_c z terenu targowego osoby, ktore swoim zachowaniem zaklocaja^ przebieg
Wystawy;
- w przypadku, gdy dzialania podj?te przez sluzby porza^dkowe Organizatora sa^
nieskuteczne, Organizator wyst?puje o pomoc do Policji lub Strazy Miejskiej.
14. Dzierzawcy poszczegolnych stoisk handlowych oraz gastronomicznych ponoszq. pelna^
odpowiedzialnosc za wlasciwe uzytkowanie, sprawnosc i bezpieczenstwo
zainstalowanego sprz?tu i wszelkich urza^dzen podczas Wystawy. Stosuja^ si? do
postanowien regulaminu Wystawy oraz umowy zawartej z organizatorem, a w
szczegolnosci do zakazu sprzedazy alkoholu (piwa) mlodziezy do lat 18, osobom
nietrzezwym, a takze terminow prowadzenia dzialalnosci handlowej.
15. Organizator zapewnia powierzchni? wystawienniczq.. Wystawcy zobowia^zani s%
wykonac aranzacj? stoiska we wlasnym zakresie, w sposob zapewniaja^cy
bezpieczenstwo dla nich samych oraz dla osob odwiedzaja^cych stoisko. Aranzacja
stoiska mozliwa jest tylko w obr?bie wyznaczonego miejsca.
16. Wystawcy maja^prawo do montazu stoisk wystawienniczych od dnia 06.06.2013r., od
godziny 14.00. Stoiska powinny bye przygotowane do dnia 07.06.2013r., do godziny
11.00.
17. Z chwila^ przybycia na teren wystawowy Wystawcy zobowiqzani sa^ do rejestracji w
punkcie informacyjnym Organizatora.
18. Wszyscy uczestnicy Wystawy maja^ obowia^zek zapoznac si? z regulaminem hali, w
ktorej odbywa si? Wystawa. Regulamin znajduje si? na tablicy ogloszeri tuz przy
wejsciu glownym na hal?.
19. Plan rozmieszczenia stanowisk dost?pny b?dzie w punkcie informacyjnym
Organizatora oraz na tablicy ogloszen przy wejsciu glownym na teren hali
wystawowej.
20. Kazdy Wystawca ma obowia^zek posiadac identyfikator. Identyfikatory przekazane
zostana^
Wystawcom
(max.
2szt.
dla
kazdego
Wystawcy)
w punkcie informacyjnym Organizatora podczas procesu rejestracji.
21. Uczestnicy imprezy winni zapoznac si? z niniejszym Regulaminem
i stosowac si? do jego postanowien.

Zal^cznik nr 1 do zarza^dzenia Burmistrza Prudnika nr

z dnia

2013r.

XVI WYSTAWA TWORCOW LUDOWYCH I RZEMIOSLA ARTYSTYCZNEGO
POGRANICZA POLSKO - CZESKIEGO PRUDNIK, 7-9.06.2013R.
PRZEPISY PORZADKQWE OBOWIAZUJACE NA TERENIE WYSTAWOWYM
Organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia na teren wystawowy osob, wobec
ktorych istnieje uzasadnione podejrzenie wywolania niepokoju i zamieszek.
Organizator zastrzega sobie prawo do usuni^cia z terenu wystawowego za posrednictwem
sluzb ochrony, Strazy Miejskiej lub Policji osob, wobec ktorych istnieje uzasadnione
podejrzenie wywolania niepokoju i zamieszek oraz osob, wobec ktorych istnieje uzasadnione
podejrzenia przechowywania przedmiotow stwarzaja^cych zagrozenie zycia lub zdrowia
innych uczestnikow Wystawy.
Wystawa i towarzyszqce jej imprezy odbywac si§ be^zgodnie z Regulaminem.
Dzialalnosc handlowa^ w rejonie terenu wystawowego prowadzic moga^ wyla^cznie osoby
posiadaja^ce pisemne zezwolenie /upowaznienie/ Organizatora.*
Osoby powoduj^ce szkody w mieniu naleza^cym do organizatora zostana^ poci^gni^te do
odpowiedzialnosci.
NA TERENIE WYSTAWOWYM ZABRANIA
1. Wnoszenia na teren wystawowy napojow alkoholowych, ogni sztucznych, rac, swiec
dymnych, tra^bek ze spr^zonym powietrzem, gwizdkow, nozy, butelek, szklanek, puszek
oraz innych przedmiotow, ktore moga_ bye uzyte jako broh i stanowic zagrozenie
bezpieczeristwa.
2. Rzucania jakimikolwiek przedmiotami zarowno wewnaj;rz jak i na zewnajtrz obiektu.
3. Uzywania wulgarnego slownictwa i obrazania innych osob.
4. Wspinania si$ na maszty, konstrukcje stalowe oraz inne miejsca znajduja^ce si$ na
obszarze terenu wystawowego.
5. Uzywania odbiornikow radiowych lub innych przedmiotow, ktore moga^ utrudniac lub
uniemozliwiac przeprowadzenie Wystawy.

OSOBY OBECNE NA WYSTAWIE 84 ZOBOWI4ZANE ZACHOWYWAC
W SPOSOB NIE ZAGRAZAJ4CY BEZPIECZENSTWU INNYCH OSOB
OBECNYCH NA TEJ IMPREZIE, A W SZCZEGOLNOSCI PRZESTRZEGAC
REGULAMINOW OBIEKTOW I IMPREZY.
WEJSCIE
NA
TEREN
WYSTAWOWY OZNACZA
AUTOMATYCZN4
I BEZWZGLEDN4 AKCEPTACJ^ WAV PRZEPISOW.
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO USUNI^CIA W KAZDYM
CZASIE Z TERENU WYSTAWOWEGO PRZEZ SLUZBY PORZATJKOWE,
POLICJ^, STRAZ MIEJSK4, KAZDEJ OSOBY, KTORA DO NINIEJSZYCH
PRZEPISOW SIE^ NIE ZASTOSUJE LUB KTOREJ OBECNOSC MOGLABY
Z ROZNYCH POWODOW BYC ZRODLEM ZAGROZENIA LUB PRZYKROSCI
DLA OSOB TRZECICH.

ZaJ^cznik nr 2 do zarza_dzenia Burmistrza Prudnika nr ..fr.. Z dnia „£:....?~.:

2013r.

REGULAMIN KONKURSU
"NAJLEPSZA POTRAWA REGIONALNA"

organizowanego podczas
XVI Wystawy Tworcow Ludowych i Rzemiosta Artystycznego

Pogranicza Polsko - Czeskiego
Prudnik 7-9.06.2013r.
Konkurs pod nazwa. ,,Najlepsza Potrawa Regionalna" zostanie zorganizowany podczas
XVI Wystawy Tworcow Ludowych i Rzemiosta Artystycznego Pogranicza Polsko - Czeskiego,
w dniach od 7-9.06.2013r. w Prudniku.
I. Warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest pisemne zgtoszenie udziatu w konkursie /na wzorze karty
zgtoszeniowej dota^czonym do regulaminu/, dostarczone organizatorowi do dnia 28.05.2013r.
Zgtoszenia przyjmowane be_da, w trzech kategoriach, tj.:
1. Wyroby piekarnicze i cukiernicze.
2. Dania gotowe (w tym: mie.sne, ma_czne, zupy, inne).
3. Napoje alkoholowe i bezalkoholowe (nalewki, piwo, wino).
W dniu 07.06.2013r., kazdy z uczestnikow konkursu, zobowia^zany jest przygotowac
potrawe, oraz dostarczyc jq do Restauracji ,,OLIMP" do godziny 12.00.
II. Zasady wyfaniania laureatow konkursu
Komisja,

powotana

w

terminie

do

7

dni

przed

rozpocze_ciem

Wystawy,

w 4 - osobowym sktadzie, w dniu 07.06.2013r. dokona oceny potraw oraz przyzna kazdej potrawie
w wybranej kategorii okreslonq liczbe, punktow z danego zakresu tj.:
^

smak produktu

- 1 - 10 punktow

s

oryginalnosci

- 1-

5 punktow

^

tatwosci przyrza^dzenia

- 1-

5 punktow

^

czasu potrzebnego do przygotowania - 1 -

5 punktow

Na

podstawie

sumy

uzyskanych

punktow

zostanie

wytoniony

zwycie.zca

konkursu

w kazdej kategorii. Ostateczny rezultat zostanie przedstawiony w protokole komisji konkursowej.
III.

Nagrody

W konkursie przyznane zostanie jedno pierwsze miejsce w kazdej kategorii oraz jedno
wyroznienie w kazdej kategorii.
Zwycie.zcy pierwszych miejsc w kazdej kategorii otrzymaja, trofea, dyplomy, oraz nagrody
rzeczowe. Wyroznieni otrzymaja, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
VI. Ogtoszenie wynikow konkursu
Po

podpisaniu

protokotow

przez

komisje,

konkursowq,

w

dniu

9.06.2013r.

o godz. 16:30,podczas oficjalnego zamknie,cia XVI Wystawy Tworcow Ludowych oraz Rzemiosta
Artystycznego Pogranicza Polsko - Czeskiego, ogtoszone zostana. wyniki konkursu oraz wre.czone
nagrody. Wyniki konkursu podane zostana. w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej
Organizatora.
Organizatorem

konkursu

jest

Gmina

Prudnik.

Koordynatorem

dziatan

zwia_zanych

z organizacja. Wystawy: Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik z siedziba 48-200 Prudnik,
ul. Kosciuszki 3.

Prudnik, luty 2013

Zat^cznik nr 2 do zarzadzenia Burmistrza Prudnika nr ^l.f^PA 2 dnia <h&:.;~tU.,\... 2013r
KARTA UCZESTNICTWA W KONKURSIE
"NAJLEPSZA POTRAWA REGIONALNA"

organizowanego podczas
XVI Wystawy Tworcow Ludowych i Rzemiosfa Artystycznego
Pogranicza Polsko - Czeskiego, Prudnik 7-9.06.2013r.
(oddzielnie dla kazdej potrawy w kazdej kategorii)
1. Imi? i nazwisko:
2. Adres, telefon:
3. Reprezentuje. firmQ, KoJo Gospodyh, instytucje. itp.
4. Nazwa kategorii:
5. Nazwa zgtoszonej potrawy regionalnej:
6. Region ( miejsce ) przyrza^dzania potrawy:
7. Tradycje i historia wytwarzania potrawy:

8. Krotki opis potrawy (potrzebne sktadniki, sposob i czas przyrzqdzenia ):

(podpis uczestnika konkursu)
(data zgloszenia)
UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest pisemne zgtoszenie
dostarczone organizatorowi do dnia 28.05.2013r.
Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
48-200 Prudnik, ul. Kosciuszki 3
tel. +48 77 4066263, fax. +48 77 4066228

e-mail: alina.forys@prudnik.pl lub promocja@prudnik.pl
www.prudnik.pl
Prudnik, luty 2013

udziatu

w

konkursie,

O

Zat^cznik nr 2 do zarza_dzenia Burmistrza Prudnika n r . l p y z dnia *<•[:.:?..&,>..., 2013r.

REGULAMIN KONKURSU
"NAJCIEKAWSZE STOISKO WYSTAWOWE"

organizowanego podczas
XVI Wystawy Tworcow Ludowych i Rzemiosta Artystycznego
Pogranicza Polsko - Czeskiego
Prudnik 7-9.06.2013r.
I. Warunki uczestnictwa
W konkursie udziat biora^ wszyscy Wystawcy XVI Wystawy Tworcow Ludowych oraz
Rzemiosta Artystycznego Pogranicza Polsko - Czeskiego. Konkurs trwa w dniach od 7 do 9 czerwca
2013r. Wystawcy nie maja_ obowia^zku zgtaszania stoiska do konkursu, ocenie podlegajq wszystkie
stoiska wystawowe.
II. Zasady wytaniania laureatow
Komisja

konkursowa

w

4

-

osobowym

sktadzie,

ktora

powolana

zostanie

w terminie do 7 dni przed rozpocze.ciem Wystawy, w dniach 7-9.06.2013r. dokonuje oceny stoisk
tworcow ludowych oraz rzemieslnikow artystow w oparciu o naste.puja.ce kryteria oraz skal^
punktowaj
1.

Aranzacja stoiska

1 - 5 punktow

2.

Kontakt wystawcy ze zwiedzaja,cym

1 - 5 punktow

3.

Pokaz praktycznych umieje.tnosci

1 - 5 punktow

4.

Promocja artysty

1 - 5 punktow

Komisja kohczy prac^ w dniu 9.06.2012r. o godz.

12.00, do godz. 13.00 dokonuje

podsumowania i sporza^dza protokot komisji konkursowej.
III.
W
Za

Nagrody
konkursie przyznane

uzyskanie

oraz nagrod^

I

rzeczowa,.

zostanie jedno

miejsca

laureat

Za wyroznienia,

miejsce
konkursu

pierwsze,

oraz

otrzyma

uczestnicy konkursu

dwa

wyroznienia.

trofeum,

dyplom

otrzymuja. trofea,

dyplomy

i nagrody rzeczowe.
VI. Ogloszenie wynikow konkursu

Wyniki konkursu ogtoszone zostana^ podczas oficjalnego zakoriczenia XVI Wystawy Tworcow
Ludowych oraz Rzemiosta Artystycznego Pogranicza Polsko - Czeskiego, w dniu 09.06.2013r.
o godz. 16.30. Wtedy tez laureatom konkursu wre.czone zostana. nagrody. Wyniki konkursu
podane zostana, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Organizatora.
Organizatorem

konkursu

jest

Gmina

Prudnik.

Koordynatorem

dziatah

zwia_zanych

z organizacja, konkursu jest Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik z siedziba, 48-200 Prudnik,
ul. Kosciuszki 3.

Prudnik, luty 2013

