REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Turystyka na obszarze LGD w oczach
młodych mieszkańców II”
§1.
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.
2. Zasady określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do
czasu jego zakończenia.
3. Regulamin Konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.kujawiaki.pl
4. Adres Organizatora:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Włocławska 16, 87 - 850 Choceń
tel./fax. (54) 284-66-69
5. Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat Konkursu:
Agata Kulik, tel. (54) 284-66-69
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
6. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 1 marca do 30 kwietnia 2018r.
7. Konkurs prowadzony jest na terenie działalności Stowarzyszenia (gmina: Baruchowo, Boniewo, Brześć
Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Miasto Kowal, Lubraniec, Lubień Kujawski,
Lubanie, gmina Włocławek).
8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

9. Organizacja Konkursu oraz nagrody są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

§2.
Cele i tematyka Konkursu
1. Celem Konkursu jest:
- informowanie w zakresie realizacji strategii LSR.
2. Tematyka prac:
- jak powinno wyglądać miejsce w mojej gminie, w którym chciałabym/chciałbym spędzać wolny czas. (np.:
plac zabaw, plaża, park linowy itp.)
§3.
Uczestnictwo w Konkursie
1. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić warunek:
a) być mieszkańcem jednej z 13 gmin Stowarzyszenia (tj. gminy: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski,
Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Miasto Kowal, Lubraniec, Lubień Kujawski, Lubanie,
Włocławek);
2. Zgłoszenie pracy na konkurs przez uczestników oznacza akceptację warunków konkursu określonych
w niniejszym regulaminie.
3. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z:
- oświadczeniem, iż prace złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.
- wyrażeniem zgody na przekazanie autorskich praw majątkowych w zakresie prezentowania pracy
w wydawnictwach i publikacjach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki,
a w szczególności do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania pracą.
4. Organizator uzyskuje prawo do nieodpłatnego wykorzystywania nadesłanych na Konkurs prac
w następujących polach eksploatacji: ekspozycji na stronie internetowej www.kujawiaki.pl, na materiałach
promocyjnych, oraz wystawach promujących obszary należące do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Dorzecza Zgłowiączki.
5. Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora konkursu za wady prawne
zgłoszonych prac, a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko nim roszczeń
związanych z naruszeniem służących im praw własności intelektualnej.
6. Organizator konkursu może unieważnić konkurs, jeżeli nie zostaną złożone prace konkursowe przez
minimum 12 uczestników.
7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie jego trwania, przy czym zmiany
te nie mogą mieć wpływu na prawo uczestnika do nagrody. O wszystkich zmianach dotyczących Konkursu,
Organizator informować będzie poprzez stronę Stowarzyszenia www.kujawiaki.pl.
8. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§4.
Zasady Konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 1 marca do 30 kwietnia 2018 roku dostarczyć do biura
Stowarzyszenia na adres: 87- 850 Choceń, ul. Włocławska 16, pracę z dopiskiem:
Konkurs Plastyczny
Imię i Nazwisko
Gmina
Data urodzenia
wraz z wypełnioną deklaracją uczestnictwa (deklaracja nie może być przyklejona do pracy plastycznej)
2. Prace złożone/przesłane po upływie terminu nie będą brały udziału w konkursie. W przypadku prac
przesłanych pocztą decyduje data wpływu pracy do LGD.
3. Prace złożone na konkurs muszą być pracami własnymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach.
Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.

§5.
Wymagania techniczne
1. Praca plastyczna – praca płaska wykonana dowolną techniką, format maksymalnie A4.
2. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 1 pracę do konkursu.

§6.
Ocena prac konkursowych
1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 15 maja 2018r.
3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji Konkursowej zostaną
zaprezentowane zakodowane prace. Każdemu zgłoszeniu zostanie nadany numer porządkowy, a po
ostatecznej decyzji Komisji Konkursowej numer ten będzie rozkodowany i zostanie ujawnione nazwisko
autora zwycięskiej pracy.
4. Po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich
członków Komisji Konkursowej.
5. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
6. O decyzji Komisji, laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą listowną.

7. Lista nagrodzonych uczestników konkursu zostanie opublikowana na stronie:
www.kujawiaki.pl
§7.
Nagrody
1. Komisja Konkursowa przyzna nagrody w trzech kategoriach wiekowych:
- 6-8 lat – 4 nagrody,
- 9-12 lat – 4 nagrody,
- 13-16 lat – 4 nagrody.
2. Przyznane nagrody będą jednakowe w każdej kategorii wiekowej – sprzęt turystyczno-sportowy.

§8.
Warunki ogólne
1. Osoby zgłaszające swoje prace do konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich
danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu
i oświadczeniem, że zgłoszone prace zostały wykonane osobiście.
3. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach
wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).

