
                       

 

 

 
 

   
 
 

Regulamin konkursu na najcięższą dynię 
 

 
 

§ 1. ORGANIZATOR KONKURSU 
1. Organizatorem Konkursu odbywającego się w ramach Bania Fest Festiwalu Dyni w Sercu 
Opolszczyzny zwanego dalej „Konkursem” jest Powiat Krapkowicki z siedzibą przy 
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, zwanego dalej „Organizatorem”. 
2. Konkurs realizowany jest ze środków finansowych budżetu Powiatu Krapkowickiego. 
3. Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat Konkursu jest: Barbara Wojdyła, 
tel.: 77 40 74 345, e-mail: b.wojdyla@powiatkrapkowicki 
 
§ 2. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU 
1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie zwycięzcy, który zaprezentuje w konkursie 
najcięższą dynię. 
2. Celem konkursu jest: 

1) promocja Powiatu Krapkowickiego z nawiązaniem do bogactwa i tradycji regionu, 
2) wymiana doświadczeń hodowlanych pomiędzy uczestnikami Konkursu, 
3) edukacja w zakresie hodowli i pielęgnacji olbrzymich dyń, 
4) popularyzacja upraw dyni i jej walorów żywieniowych, 
5) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad 

zrównoważonego rozwoju. 
 
§ 3. UCZESTNICY KONKURSU 
W konkursie uczestniczyć mogą hodowcy - osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat – dalej  jako                      
„uczestnicy”. 
 
§ 4. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 
1. Warunkiem udziału jest: 

1)  złożenie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej do dnia 21.09.2018 r. do godz. 
18.00 w Biurze Obsługi Klienta (BOK) w budynku Starostwa Powiatowego 
w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1 lub przesłanie na adres mailowy: 
b.wojdyla@powiatkrapkowicki.pl 

2) pobranie karty zgłoszenia w BOK w godzinach od 7.00 do 18.00 lub pobranie 
ze strony www.powiatkrapkowicki.pl 

3) dostarczenie dyni w dniu 30 września 2018 r. w godzinach od 9.00 do 12.00 
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na ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach (parking za Starostwem Powiatowym 
w Krapkowicach). 

2. Po terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 zgłoszenia nie będą przyjmowane. 
3. Jeden uczestnik może dostarczyć tylko jedną dynię do konkursu na najcięższą dynię. 
4. Podpisanie i przekazanie zgłoszenia udziału w Konkursie jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu, z którymi uczestnik 
obowiązany jest się zapoznać. 
5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie komisji konkursowej ani członkowie 
ich rodzin. 
6. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.  
 
§ 5. SKŁAD I ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ 
1. Zarząd Powiatu Krapkowickiego powołuje lub odwołuje Komisję Konkursową, która składa 
się z co najmniej 3 osób. 
2. W skład Komisji wchodzą: 

1) Przedstawiciel Powiatu Krapkowickiego, 
2) Przedstawiciel Opolskiego Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, 
3) Specjalista z zakresu gleboznawstwa i ochrony gleb, 
4) Przedstawiciel ogrodnictwa, szkółkarz bądź ogrodnik, 
5) Przedstawiciel mediów. 

3. Zadania Komisji: 
1) Ocena jakości dyni, zarejestrowanie wyników ważenia, 
2) Sporządzenie protokołu zawierającego wyniki ważenia, 
3) Przydzielenie poszczególnych miejsc. 

4. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny. 
 
§ 6.  PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU 
1. Dynie, dostarczone przez uczestnika, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 muszą być zdrowe. 
2. Dynie nie mogą mieć następującego koloru: szary, niebieski. 
3. Dynie nie mogą być uszkodzone – bez pęknięć, wnęk, obcych ciał, nie mogą mieć śladów 
pleśni oraz środków grzybobójczych. 
4. Łodyga jest dozwolona, winorośla natomiast muszą być przycięte po obu stronach na 
długość 2,5 cm. 
5. Każdy podejrzany element powoduje dyskwalifikację jak m.in.: środki grzybobójcze, 
kamienie, piasek, wosk. 
6. Komisja konkursowa unieważnia konkurs, w dowolnym czasie z następujących przyczyn: 

1) nie dostarczono co najmniej 2 dyń,  
2) jeśli konkurs nie został rozstrzygnięty przez komisję niezależnie od przyczyn. 

7. Wózek widłowy do rozładunku zapewnia Organizator. 
8. Ważenie dyń rozpoczyna się o godz. 12.30. 
9. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni podczas Festiwalu w dniu 30.09.2018 r. w miejscu 
trwania wydarzenia tj. Krapkowice, ul. Kilińskiego 1. 
10. Laureat każdego z miejsc otrzymuje nagrodę pieniężną. 
11. Od nagród o wartości przekraczającej 760,00 zł nalicza się zryczałtowany podatek 
dochodowy w wysokości 10% kwoty nagrody. 
12. Dopuszcza się nagrodzenie wszystkich uczestników konkursu. 
13. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród ok. godz. 15.00. 
 
 



                       

 

§ 7. ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI 
1. Administratorem danych osobowych zebranych przed i w trakcie trwania Konkursu jest 
Organizator. 
2. Dane osobowe gromadzone są przez Organizatora wyłącznie na potrzeby: 

1) realizacji Konkursu, 
2) wyłonienia laureatów Konkursu, 
3) wydania nagród,  
4) podania do wiadomości publicznej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania 

laureata Konkursu. 
 

§ 8. USTALENIA KOŃCOWE 
1. Organizator nie zwraca kosztów podróży uczestnikom. 
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji          

o zwycięzcach i uczestnikach konkursu. 
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji w swoich 

materiałach i kampaniach promocyjnych, jako element promujący. 
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne 

wykorzystanie swojego wizerunku oraz zdjęć dyni do celów promocyjnych 
organizatorów.  

6. Wszystkie kwestie, których nie ustala regulamin, ustala Organizator. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


