
I Piknik Organizacji Pozarządowych 

( Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich ) 

Bartoszyce 2016 

 

Regulamin 

 

1. Termin i miejsce: 
 

 Piknik odbędzie się 10 września 2016 r. o godz. 14.00 na terenie rekreacyjnym 

przy ul. Korczaka w Bartoszycach.  

 

2. Organizator imprezy: 
 

Organizatorem imprezy jest: 

- Stowarzyszenie „ Dolina Róż” w Bartoszycach 

- Urząd Miasta Bartoszyce 

 

3. Warunki  Uczestnictwa: 

  

 

-  Udział w pikniku jest dla uczestników bezpłatny  

- Uczestnictwo w Pikniku oznacza zaakceptowanie postanowień regulaminu  

-  Organizator nie przejmuje odpowiedzialności względem osób trzecich,  

w czasie przebywania na terenie wyznaczonym dla wydarzenia zwanego 

Piknikiem.  

 

4. Cele Pikniku: 
 

‒ Integracja , Stowarzyszeń i Kół Gospodyń powiatu bartoszyckiego, 

‒ Prezentacja różnorodnych form działalności Stowarzyszeń oraz  

ich twórczości, 

‒ Wymiana doświadczeń, 

‒ Aktywny wypoczynek . 

 

5. Zasady uczestnictwa: 
 

− W Pikniku może brać udział maksymalnie 10 osób z jednego Klubu 

Stowarzyszenia lub Koła Gospodyń Wiejskich  

− Każdy Stowarzyszenie lub Koło Gospodyń  zaprezentuje się w wybranych 

rodzajach własnej twórczości  



− Organizator  może zapewnić na prośbę Stowarzyszenia namiot oraz stolik 

 do wystawy i prezentacji  swoich prac.  

 

6. Ocena: 
 

 Uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatora, biorąc pod 

uwagę autoprezentację oraz ogólne wrażenie artystyczne. 
 

7. Nagrody: 
 

Organizator przewidział  nagrody za najlepszą prezentację stoiska oraz 

pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo w pikniku. 

 

8. Postanowienia końcowe 

 

‒ Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.  

‒ Zgłoszenie uczestnika do konkursu polega na wypełnieniu formularza 

zgłoszeniowego, który można uzyskać poprzez: 

 Osobisty kontakt z jednostką organizującą konkurs ( adres Urząd 

Miasta Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1) – Wydział Kultury 

Sportu Współpracy  i Rozwoju pokój nr 26, tel. 089 762 98 03, 

 Kontakt drogą internetową ( e-mail: dolinaroz@poczta.onet.pl) 

 Kontakt telefoniczny (osoba odpowiedzialna za organizację) 

Bogdan Pisarek nr tel. 512 999 326 

 Lub pocztą -  Stowarzyszenie „Dolina Róż” ul. Poniatowskiego 10/1  

11-200 Bartoszyce. 

 Formularz karty zgłoszenia zamieszczony jest na oficjalnej stronie 

Urzędu Miasta Bartoszyce www.bartoszyce.pl . 

 

 

- Zgłoszeń należy dokonywać do dnia 07. 09. 2016 rok. 

- Organizator zapewnia skromny poczęstunek . 

 
 

Zapraszamy do udziału,  

z pozdrowieniami,  

Organizatorzy 

mailto:dolinaroz@poczta.onet.pl
http://www.bartoszyce.pl/

