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Zarządzenie Nr 37/ 2021
Dyrektora Domu Kultury w Łapach 

z dnia 30.07.2021 r.

 w sprawie wprowadzenia:
REGLAMINÓW DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI XIV DOŻYNEK Z 

PRODUKTEM LOKALNYM GMINY ŁAPY W 2021r.

Na  podstawie  art.  17  ustawy  z  dnia  25  października  1991  r  o  organizowaniu  i  prowadzeniu 
działalności kulturalnej /Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm./, § 15 ust 2 statutu Domu Kultury w 
Łapach, będącego Załącznikiem do Uchwały Nr XIX/164/20 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28 
lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Domu Kultury w Łapach /Dz. Urz. Woj. Podl. Z 2020 
r., poz. 1390/, zarządzam co następuje:

§ 1
Wprowadza się Regulaminy:

1. Regulamin imprezy - XIV Dożynki z produktem lokalnym Gminy Łapy w dniu 29.08.2021r. 
– stanowiący załącznik nr. 1 do niniejszego zarządzenia.

2. REGULAMIN  KONKURSU  NA  NAJŁADNIEJSZY  WIENIEC  DOŻYNKOWY  – 
przeprowadzony  podczas  Dożynek  z  produktem  lokalnym  Gminy  Łapy  –  stanowiący 
załącznik nr. 2 do niniejszego zarządzenia.

3. REGULAMIN  KONKURSU  NA  STOISKO  PROMOCYJNE  WSI  –  przeprowadzony 
podczas  Dożynek  z  produktem  lokalnym  Gminy  Łapy  –  stanowiący  załącznik  nr.3  do 
niniejszego zarządzenia.

§ 2
1. Wprowadza się opłatę w wysokości 50zł brutto za 1 metr bieżący wynajmowanej powierzchni 

pod ustawienie stoiska handlowego.
2. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności istnieje możliwość negocjacji ceny 

bądź całkowite odstąpienie od opłaty.

§ 3
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1
Do Zarządzenie Nr 37 /2021

Dyrektora Domu Kultury w Łapach 
z dnia 30.07.2021 r.

REGULAMIN IMPREZY-
 „XIV DOŻYNKI Z PRODUKTEM LOKALNYM GMINY ŁAPY”

W DNIU 29.08.2021R.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na 
terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie 
trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania 
się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Im-
preza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.

3. Organizator odpowiada  w  całości  za  organizację  oraz  bezpieczeństwo  podczas  imprezy.

II.  ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

1. Współorganizatorem Imprezy jest Dom Kultury w Łapach. 

2. Organizowana  Impreza  ma  charakter  kulturalny,  edukacyjny  i  odgrywa  istotną  rolę  w 
społeczności lokalnej, jak również stanowi okazję do promocji tradycji, obrzędów i dorobku środowisk 
ludowych.  

3. Wstęp na teren Imprezy jest bezpłatny i przysługuje wszystkim zainteresowanym osobom. 

4. Podczas  Imprezy  odbędą  się:  prezentacje  bogactwa  plonów  -  wieńce  dożynkowe,  występy 
artystyczne, występy zespołów folklorystycznych, prezentacja stoisk promocyjnych, wioska dziecięca, 
promocja  stoisk  specjałów  kuchni  regionalnej,  prezentacja  kulinarnego  dziedzictwa  i  rękodzieła 
ludowego, konkursy, dyskoteka.

5. Uczestnicy  oraz  wszystkie  osoby,  które  znajdują  się  na  terenie  Imprezy  obowiązani  są 
zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w 
szczególności  przestrzegać  postanowień  Regulaminu  oraz  stosować  się  do  zaleceń przedstawicieli 
Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
6. Zakazane jest:
1. niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdujące-

go się na terenie Imprezy,
2. jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić 

zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Imprezy,
3. niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Imprezy.

1. Uczestnicy  Imprezy  zobowiązani  są  korzystać  z  pomieszczeń  sanitarnych  wyłącznie  zgodnie  z  ich  
przeznaczeniem.

2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
 niebezpiecznych przedmiotów,
 wyrobów pirotechnicznych,
 napojów alkoholowych,
 materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 środków odurzających lub substancji psychotropowych.

3. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt.

4. Przedstawiciele Organizatora Imprezy są uprawnione do:



Dom Kultury w Łapach, ul. Główna 8, 18-100 Łapy, NIP: 966-05-73-936, REGON: 000645553

Dyrektor: Wiktoria Wnorowska, tel. 513 105 396, w.wnorowska@dklapy.pl
Sekretariat: tel. 85 715 23 00, sekretariat@dklapy.pl

facebook.com/dklapypl
www.dklapy.pl

 wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się 
niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszcze-
nia Imprezy,

5. Uczestnicy  Imprezy  lub  inne  osoby  przebywające  na  terenie  Imprezy  mogą być  narażone  na  ciągłe  
przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy biorą 
w niej udział na własne ryzyko.

6. W przypadku  zauważenia  pożaru  lub  innego  miejscowego  zagrożenia  należy  postępować  zgodnie  z 
poniższą instrukcją:
kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas Imprezy zobowiązany jest:
 powiadomić Organizatora,
 powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.
Organizator Imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb
ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji, zgodnie z mapką, 

stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu.
7. Każdy przystępujący do akcji ratowniczo-gaśniczej powinien pamiętać, że:

 W pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzkiego,
 Należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego w obrębie terenu objętego pożarem i odciąć dopływ 

gazu,
 Nie wolno gasić wodą z hydrantów urządzeń elektrycznych będących pod napięciem. Do tego celu 

służą gaśnice proszkowe.
 W miarę możliwości usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne.

8. Organizator  utrwala  przebieg  Imprezy  dla  celów  dokumentacji  oraz  promocji.  Wizerunek  osób 
przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów 
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się 
zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe 
lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w 
szczególności:  warunki atmosferyczne,  awarie  lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię 
elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w 
zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

10. Uczestnicy  Imprezy  zobowiązani  są  do  zapoznania  się  z  niniejszym  Regulaminem  przed    
wejściem na teren Imprezy.

11. Wejście  na  teren  wydarzenia  jest  jednoznaczne  z  zaakceptowaniem  postanowień  zawartych  w   
Regulaminie, m.in.: 

 Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

 Uczestnicy Imprezy są świadomi, że na terenie Imprezy może dojść do zakażenia wirusem COVID-
19, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 Organizator zapewnia dostęp do płynów dezynfekujących.

 Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących zaleceń sanitarnych.

 Uczestnik  Imprezy  zobowiązuje  się  do  zachowania  dystansu  1,5  metra  pomiędzy  innymi 
Uczestnikami oraz zakrywania nosa i ust. 

 Uczestnik  akceptuje  w  pełni  poniższą  Informacje  Administratora  w  związku  z  przetwarzaniem 
wizerunku – zgodnie z art.  13 ust.  1 i  2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z 
przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)

12. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
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Załączniknik Nr 3
Do Zarządzenie Nr 37 /2021

Dyrektora Domu Kultury w Łapach 
z dnia 30.07.2021 r.

REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY
PODCZAS DOŻYNEK Z PRODUKTEM LOKALNYM GMINY ŁAPY

W PŁONCE KOŚCIELNEJ - 29 SIERPNIA 2021

§ 1
 Organizator

Organizatorem Konkursu na WIENIEC DOŻYNKOWY jest:
Dom Kultury w Łapach, ul. Główna 8, 18-100 Łapy, tel. 504 666 520.

§ 2
Cel konkursu

Celem Konkursu  jest  ochrona,  prezentacja,  popularyzacja  oraz  promocja  walorów  dziedzictwa 
kulturowego  Gminy  Łapy.  Kultywowanie najbardziej  wartościowych,  kulturowych  tradycji 
regionalnych  oraz  najciekawszych  dziedzin  plastyki  ludowej.  Prezentacja  bogactwa  plonów 
wkomponowanych  w  wieniec  dożynkowy.  Promocja  dorobku  kulturowego  Gminy  Łapy  oraz 
rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań twórczością ludową.

§ 3
Komisja Konkursowa

1. W celu przeprowadzenia konkursu powołana zostanie Komisja Konkursowa.
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wyznaczone celem reprezentowania przez każdą 
grupę uczestniczącą w Dożynkach z produktem lokalnym Gminy Łapy 2021.
3.  Z prac Komisji  Konkursowej  zostanie  sporządzony protokół  podpisany przez wszystkich  jej 
członków.
4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 4
Warunki uczestnictwa

1. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać telefonicznie (tel: 504 666 520) lub osobiście poprzez 
poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego – załącznik nr 1 do regulaminu, dostarczony do 
SEKRETARIATU (II piętro) w siedzibie Domu Kultury w Łapach przy ul. Głównej 8, najpóźniej w 
ostatnim dniu roboczym poprzedzającym imprezę „XIV Dożynki z Produktem Lokalnym Gminy 
Łapy 2021”. 
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.
3. Prezentacje wieńców dożynkowych odbywać się będzie w trakcie imprezy „XIV Dożynki z Pro-
duktem Lokalnym Gminy Łapy 2021” w dniu 29 sierpnia 2021r. w Płonce Kościelnej.
4. Delegacje przyjeżdżają na własny koszt.
4. Organizator zapewnia miejsce do przygotowania prezentacji. Organizacja krzeseł i stołów celem 
korzystania podczas wydarzenia - we własnym zakresie.
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§ 5
 Ocena

1. Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:
a) wkład własny (przygotowanie, ilość zaangażowanych osób itp.);
b) oryginalność pomysłu;
c) ogólne wrażenie, wygląd, estetyka i aranżacja twórcza.

2. Wieńce nie mogą być wykonane z wykorzystaniem plastiku, styropianu, sztucznych kwiatów etc. 
i swoim wyglądem nie powinny budzić negatywnych skojarzeń, w tym obrażać uczuć religijnych i 
poczucia moralności.
3. Komisja Konkursowa ma prawo przyznać dodatkową jedną nagrodę w wysokości 500,00 zł po 
zweryfikowani przedłożonego albumu z udokumentowanymi zdjęciami z procesu prac nad wień-
cem dożynkowym.

§ 6
Przebieg i czas trwania konkursu

1. Ocena wieńców odbędzie się w trakcie imprezy „Dożynki z Produktem Lokalnym Gminy Łapy 
2021” w dniu 29 sierpnia 2021r. w Płonce Kościelnej.

2. Ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie imprezy „Dożynki z Produktem Lokalnym Gminy Łapy 
2021” w dniu 29 sierpnia 2021r. w Płonce Kościelnej

3. Wypłata nagród pieniężnych nastąpi w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu, w kasie 
Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. gen. W. Sikorskiego 24.

§ 7
Nagrody i wyróżnienia

1. Organizator zapewnia wyróżnienia finansowe oraz nagrodę finansową w kategorii „Najładniejszy 
Wieniec Dożynkowy.”
2. Wysokość wyróżnienia wynosi do kwoty 500zł.

3.  Zwycięzca konkursu „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy” zostanie  wyłoniony po dokonaniu 
oceny przez Komisję Konkursową.
4. Komisja konkursowa ma prawo przyznać jedną dodatkową nagrodę w wysokości 500 zł.  w  
ramach Konkursu ‘Najładniejszy Wieniec Dożynkowy”.
5. Ogólna pula nagród wynosi 5500 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych).
6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany wartości puli nagród, ilości przyznanych 
wyróżnień oraz wartości poszczególnych nagród.
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§ 7
 Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy pokrywają koszty przejazdu i ubezpieczenia.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie.
3. Szczegółowych informacji udziela Dom Kultury w Łapach, ul. Główna 8 w Łapach.
Osoba koordynująca: Joanna Januszewicz, tel. 504 666 520, e-mail: j.januszewicz@dklapy.pl lub 
sekretariat@dklapy.pl


