Regulamin konkursu

„POD SKRZYDŁAMI ANIOŁA STRÓŻA”

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż
Dobrej Ziemi” z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz.
2. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem
rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakooczenia.
3. Konkurs jest przeznaczony dla Kół Gospodyo Wiejskich, dla organizacji
pozarządowych posiadających osobowośd prawną i działających na rzecz rozwoju wsi
z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”,
instytucji prowadzących działalnośd gospodarczą na obszarze LGD oraz dla innych
jednostek i osób fizycznych.
4. Konkurs trwa od 01.09.2011r. do 02.10.2011r.
5. Celem konkursu „POD SKRZYDŁAMI ANIOŁA STRÓŻA” jest:
aktywizacja mieszkaoców obszaru objętego Lokalną Strategia Rozwoju,
czerpanie radości z twórczej pracy własnej i możliwości prezentacji w regionie.
6. Przesłanie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”
formularza zgłoszeniowego na „POD SKRZYDŁAMI ANIOŁA STRÓŻA” wraz
ze stosownymi oświadczeniami jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika
procedurze regulaminowej konkursu oraz wystawieniem zgłoszonej pracy w czasie
II JARMARKU ANIELSKIEGO w Sali „Pod Aniołem” na terenie Ratusza w Głubczycach
w dniu 02.10.2011r. od godziny 11:00.

II.

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC

1. Do dnia 22.09.2011r. należy przesład do biura LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”
formularz zgłoszeniowy wraz ze stosownymi załącznikami dotyczącymi pracy
zgłaszanej w konkursie „POD SKRZYDŁAMI ANIOŁA STRÓŻA”.
2. Brak wymaganych oświadczeo dyskwalifikuje zgłoszoną pracę z dalszego
postępowania konkursowego.
3. Do dalszego etapu konkursu zostaną zakwalifikowane te prace, które zostały
wykonane własnoręcznie.
4. Każdy uczestnik może zgłosid do konkursu tylko jedną pracę. Z konkursu wyłącza się
prace uprzednio nagradzane lub wystawiane w innych konkursach.

5. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 02.10.2011r. w godz. od 17:30 do
18:30, w trakcie II JARMARKU ANIELSKIEGO w Głubczycach.
6. Organizatorzy zapewnią stanowisko wystawiennicze dla uczestników konkursu
02.10.2011r. na II JARMARKU ANIELSKIM w Głubczycach w Sali „Pod Aniołem” w
Ratuszu.
7. Powołana Komisja Konkursowa oceniad będzie:
 nazwę,
 wygląd,
 formę prezentacji,
 tradycyjne techniki wytwarzania,
 pomysłowośd,
 tematykę,
 estetykę pracy.
7. Do formularza zgłoszeniowego powinny byd dołączone następujące oświadczenia:
Załącznik nr 1. Oświadczenie uczestnika o osobistym wykonaniu wyrobu
artystycznego,
Załącznik nr 2. Oświadczenie o zameldowaniu uczestnika lub też prowadzeniu
działalności na obszarze LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”
Załącznik nr 3. Oświadczenie uczestnika o niewystawianiu zgłoszonej pracy w
innych konkursach.
Załącznik nr 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr
133, poz. 883 z późniejszymi zmianami),
8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania
wizerunku PRACY I WYTWÓRCY wraz z podaniem nazwy do promocji
Stowarzyszenia LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” na stronach internetowych, w
mediach oraz innych materiałach promocyjnych (Załącznik nr 5).

III.

NAGRODY

1. Laureat pierwszego miejsca w konkursie otrzyma nagrodę rzeczową o równowartości
– 500,00 zł
Laureat drugiego miejsca w konkursie otrzyma nagrodą rzeczową o równowartości –
300,00 zł
Laureat trzeciego miejsca w konkursie otrzyma nagrodą rzeczową o równowartości –
200,00 zł
2. Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród zgodnie z wnioskiem
Komisji Konkursowej , w takim przypadku zmianie ulegnie również wysokośd nagród.

3. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu w dniu 02.10.2011 r. podczas .
podczas II JARMARKU ANIELSKIEGO organizowanego w Głubczycach przy Ratuszu do
godziny 18:30.
4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane także na stronie internetowej Organizatora –
www.plaskowyzlgd.pl
5. Odbiór nagród nastąpi do 30 dni od daty zakooczenia konkursu.

IV.

POSTANOWIENIA KOOCOWE

1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyn.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

