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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY SAMOCHÓD I MOTOCYKL 

UCZESTNICZĄCY W PARADZIE 

 

I ORGANIZATOR: 

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. 

2. Adres Organizatora: 

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu, 

ul. Kolejowa 4, 

63-920 Pakosław. 

3. Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu: 

-Karolina Sierpowska, 

-Joanna Kuźnia, 

-Halina Kusz-dyrektor. 

Tel. (65) 547-84-78, 605-441-997 

E-mail: okirpakoslaw@wp.pl 

II CELE: 

- wyróżnienie posiadaczy najładniejszego samochodu i motocykla, 

- zaangażowanie uczestników imprezy plenerowej – aktywizacja w udział w imprezie, 

- zachęcenie uczestników do udziału w operacji, skorzystaniu z punktów informacyjnych, 

- promocja Gminy Pakosław. 

III ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 

1. Konkurs organizowany jest w ramach operacji pn. „Unia wspiera polskie wsie i Pakosław 

z country w tle” w obrębie Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

Planu operacyjnego na lata 2016-2017. 

2. Zarejestrowanie się jako uczestnik parady jest jednoznaczne z uczestniczeniem w konkursie. 

Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który umieszcza w widocznym miejscu na pojeździe. Po 

zakończeniu parady, tj. w godzinach od 15:30 – 17:00 pojazdy będą stacjonowały na parkingu przy 

zalewie w Pakosławiu, gdzie będzie można je obejrzeć i dokonać wyboru. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony za pomocą kuponów konkursowych, których wzór 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Kupony do pobrania u organizatorów na parkingu 

obok stacjonujących pojazdów. 

4. Każdy uczestnik imprezy może oddać jeden głos na samochód i jeden głos na motocykl. 

Właściciele pojazdów również mogą brać udział w głosowaniu. Wypełniony kupon należy złożyć do 

urny znajdującej się na parkingu obok stacjonujących pojazdów. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

6. Wśród osób głosujących rozlosowana zostanie nagroda niespodzianka. 
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IV  TERMIN I MIEJSCE: 

1. Rejestracja uczestników parady na parkingu przy kościele w Golejewku dnia 16 lipca 2017r. 

od godz. 13:30. 

2. Konkurs odbędzie się dnia 16 lipca 2017r. w godzinach 15:30-17:00 podczas imprezy 

plenerowej nad zalewem w Pakosławiu organizowanej w ramach operacji pn. „Unia wspiera polskie 

wsie i Pakosław z country w tle” w obrębie Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020, Planu operacyjnego na lata 2016-2017. 

3. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 16 lipca 2017r. około godziny 17:30.  

V  ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU: 

1. Komisja konkursowa po upływie regulaminowego czasu na głosowanie, policzy głosy 

konkursowe. 

2. Zwycięzcą zostaną właściciele samochodu i motocykla, którzy otrzymają największą ilość 

głosów. 

3. Oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów w konkursie oraz nagrody niespodzianki 

dla  właściciela wylosowanego kuponu konkursowego, nastąpi podczas imprezy plenerowej pn. 

„Unia wspiera polskie wsie i Pakosław z country w tle” dnia 16 lipca 2017r. nad zalewem 

w Pakosławiu około godz. 17:30.  

4. Laureaci otrzymają puchary oraz pamiątkowe dyplomy. Puchary dla zwycięzców 

ufundowane są w ramach operacji pn. „Unia wspiera polskie wsie i Pakosław z country w tle” 

w obrębie Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Planu 

operacyjnego na lata 2016-2017. 

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. W skład komisji konkursowej wchodzi: 

- 2 pracowników Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu,  

- 2 pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu. 

 

2. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej: www.pakoslaw.com 

3. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. 
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Załącznik nr 1 

Wzór kuponu konkursowego 

 


