Regulamin konkursu „Z funduszami unijnymi za pan brat”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich
Region Północ”.

2. Zasady określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu
i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 9 września 2020r. do 23 września 2020r

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
5. Organizacja Konkursu oraz nagrody współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2. Cele i tematyka konkursu
1. Celem Konkursu jest:
- informowanie w zakresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej promocja,
- popularyzacja wiedzy o funduszach unijnych i ich roli w procesie rozwoju swojej
miejscowości,
- zachęcanie dzieci i młodzieży do czynnego zainteresowania się tematyką Unii Europejskiej i
pokazania jej wpływu na rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy obszaru,
- skierowanie uwagi najmłodszych na zmiany, jakie nastąpiły w miejscach, w których
mieszkają oraz ich okolicach, dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych.
2. Tematyka prac:
praca plastyczna ilustrująca przykłady zmian, lub pomysły na zmiany, które powinny nastąpić
w mojej miejscowości lub okolicy, dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych, (np. nowa szkoła,
plac zabaw, siłownia zewnętrzna, park linowy, plaża, itp.)
3. Wymagania techniczne:
praca plastyczna – technika wykonania pracy dowolna (rysowanie, malowanie, wyklejanie,
wydzieranie, itp.), nie dopuszcza się oprawiania prac, format A4
§ 3. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być mieszkańcy gmin wchodzących w skład
„Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”, tj. gmin
wiejskich: Brzuze, Rypin, Wąpielsk, Rogowo, Skrwilno, oraz Miasta Rypin uczęszczający
do szkół podstawowych (klasy od 0 do 8).
2. Nadesłanie pracy konkursowej przez uczestnika jest jednoznaczne z akceptacją warunków
niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
3. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z:
- oświadczeniem, iż praca złożona na konkurs została wykonana osobiście, nie dopuszcza
się wykonania prac zbiorowych
- wyrażeniem zgody na przekazanie praw autorskich w zakresie prezentowania pracy w
wydawnictwach i publikacjach LGD, a w szczególności do nieograniczonego w czasie
korzystania i rozporządzania pracą.
4. Organizator uzyskuje prawo do nieodpłatnego wykorzystywania nadesłanych na Konkurs
prac w szczególności na stronie internetowej www.elgd.pl, w materiałach promocyjnych,
kalendarzach, oraz wystawach promujących obszar należący do
„Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”.
5. Organizator konkursu może unieważnić konkurs, jeżeli nie zostaną złożone prace
konkursowe przez minimum 12 uczestników.
6. Pracę plastyczną wraz z wypełnioną deklaracją uczestnictwa, która stanowi załącznik do
niniejszego regulaminu należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia na adres: Rypin, ul.
Tadeusza Kościuszki 10, 87-500 Rypin z dopiskiem:
Konkurs plastyczny
w terminie od 9 września 2020r. do 23 września 2020r.
7. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje dotyczące autora: nazwisko,
imię, miejsce zamieszkania, wiek, klasa.
8.

Prace złożone/przesłane po upływie terminu nie będą brały udziału w konkursie. W

przypadku prac przesłanych pocztą decyduje data wpływu pracy do LGD, jednakże Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za prace utracone lub uszkodzone z przyczyn leżących po stronie
operatorów pocztowych.
9. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

§ 4. Ocena prac konkursowych
1. Konkurs zostanie przeprowadzony i tym samym zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia
w trzech kategoriach wiekowych:
- klasa 0-1 – zostaną przyznane 3 nagrody

- klasa 2-4 - zostaną przyznane 3 nagrody
- klasa 5-6 - zostaną przyznane 3 nagrody
- klasa 7-8 – zostaną przyznane 3 nagrody
2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2020r.
3. LGD przewiduje możliwość publikacji nagrodzonych prac w specjalnie wydanym
kalendarzu na rok 2021.
4. 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.
5. Po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez
wszystkich członków Komisji Konkursowej.
6. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
7. O decyzji Komisji, Laureaci Konkursu zostaną poinformowani telefonicznie, mailowo lub
drogą listowną.
8. Lista nagrodzonych Uczestników Konkursu zostanie opublikowana na stronie: www.elgd.pl
nie później niż do dnia 30 września 2020r.

§ 5. Warunki ogólne
1. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego

Regulaminu i oświadczeniem, że zgłoszona praca została wykonana osobiście.
2. 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.).
3. 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 i promocji Konkursu.

