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Regulamin konkursu  

o obszarze LGD 
 
Organizator: Lokalna Grupa Działania  LGD „KORONA SĄDECKA” 
 

I. CEL  KONKURSU 
a) poszukiwanie nowych form prezentacji dziedzictwa kulturowego naszego obszaru 
b) promocja obszarów LGD’ów realizujących projekt współpracy 
c) zapoznanie się z zasobami przyrodniczymi, turystycznymi, kulturowymi i 

historycznymi obszaru LGD „Korona Sądecka” 
d) zapoznanie się z kulturą oraz tradycją obszarów partnerskich LGD („Perły Beskidu 

Sądeckiego”, „Brama Beskidu”, „Beskid Gorlicki”, „Stobrawski Zielony Szlak” oraz 
dwa LGD ze Słowacji: Obcianske zdruzenie, Miestna akcna skupina OKO; Obcianske 
zdruzenie, Miestna akcna skupina OPAL). 

 
II. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA 

ZGŁOSZEŃ 
Konkurs adresowany do rodzin zarówno z obszaru LGD „KORONA SĄDECKA”  
tj. z terenu gmin Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka oraz miasta Grybów, a także dla rodzin  
z miejscowości wchodzących w skład partnerskich LGD, wymienionych w pkt. I d niniejszego 
regulaminu, które: 

a) zapoznały się z niniejszym regulaminem i akceptują jego postanowienia; 
b) zgłosiły swój udział w konkursie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia  

i przesłanie jej w wersji papierowej do siedziby LGD na adres ul. Papieska 2,  
33-395 Chełmiec lub elektronicznej na adres: stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl  
na udostępnionym wzorze karty zgłoszenia podmiotu (załącznik nr 1 do regulaminu), w 
terminie od 16 maja do 24 maja 2018 roku w godzinach pracy biura. 
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III. PRZEDMIOT KONKURSU 
Przedmiotem konkursu jest opracowanie/utworzenie pracy promującej zasoby obszaru LGD 
wykonane dowolną techniką (którą można zapisać na nośniku elektronicznym lub w formie 
papierowej) np.: makieta 3D, reportaż, prezentacja, filmik, prace plastyczno-techniczne, piosenka. 
Termin i miejsce złożenia pracy: prace należy złożyć w terminie do 13 czerwca 2018 roku do siedziby 
LGD „KORONA SĄDECKA” , adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, pokój nr 21, w godzinach od 07:30-
15:30. 
Praca konkursowa winna być opisana na odwrocie wg wzoru: Nazwisko rodziny oraz imiona osób 
wchodzących w jej skład, dokładny adres oraz nr tel., Tytuł konkursu: „KONKURS O OBSZARZE LGD”. 
 

IV. KOMISJA KONKURSOWA ORAZ KRYTERIA OCENY 
1. Komisja konkursowa będzie 3- osobowa. 
2. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszej pracy według następujących kryteriów: 

a) oryginalność pomysłu (0-2 pkt) 
b) pracochłonność wykonanej pracy (0-2 pkt) 
c) powiązanie z zasobami przyrodniczymi, kulturowymi, turystycznymi obszaru LGD 

„Korona Sądecka” (0-2 pkt) 
d) nawiązanie do zasobów przyrodniczych, kulturowych, turystycznych partnerskich LGD 

(0-2 pkt) 
 

Werdykt Komisji Konkursowej jest niepodważalny i ostateczny. 
 

V. NAGRODY 
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody w postaci wyposażenia gastronomicznego, RTV i AGD. 
Za I miejsce – nagroda o wartości 700 zł, II miejsce – nagroda o wartości 500 zł, III miejsce – 
nagroda o wartości 300 zł.  
  
VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I OGŁOSZENIE WYNIKÓW  
Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się podczas 
Wyszehradzkiego Festiwalu Kultur w Ptaszkowej dnia 16 czerwca 2018 r.  

 
VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany w zapisach niniejszego regulaminu 
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oraz do wykorzystania danych organizacji biorących udział w Konkursie na potrzeby 
promocji Konkursu oraz działalności LGD „KORONA SĄDECKA”. 

2. Ewentualne zmiany w niniejszym regulaminie zostaną wniesione aneksem oraz 
opublikowane zostaną na stronie internetowej. 

3. Każdy podmiot we własnym zakresie dostarcza Kartę zgłoszenia w miejsce  
i w czasie wyznaczonym przez Organizatora. 

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania nazwy i informacji  
o zwycięzcach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach promocyjnych  
i informacyjnych Organizatora oraz w mediach i Internecie. 

5. Organizator Konkursu nie zwraca prac oraz poniesionych przez uczestników konkursu 
kosztów przygotowania prac. 

6. Dostarczenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem 
majątkowych praw autorskich. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przekazania 
prac osobom trzecim oraz do ich publikacji, wyeksponowania prac na wystawach 
pozakonkursowych oraz innych publikacjach związanych z działalnością Organizatora 
konkursu. 

 
 Wszelkich informacji nt. Konkursu udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania 

LGD “KORONA SĄDECKA”. 
 

 
LGD KORONA SĄDECKA 

         Biuro Stowarzyszenia: 
ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec 
tel. 18 414 56 55, 660 675 601 

email: stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl  
www.lgdkoronasadecka.pl 

 
 
 
 
 
 
 Załącznik: 
 

1. Załącznik nr 1 do regulaminu: Karta zgłoszenia do Konkursu o obszarze LGD 
 


