
REGULAMIN KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

„Dorzecza Bobrzy owiane legendą”

organizowanego przez

Lokalną Grupę Działania "Dorzecze Bobrzy"

Kostomłoty II; ul. Kościelna 2A; 26-085 Miedziana Góra

Nr. Telefonu 41/303 22 44;  e-mail: dorzeczebobrzy1@wp.pl

 Cele konkursu:

• Ukazanie oczami dzieci i młodzieży  atrakcji oraz potencjału turystycznego i 
przyrodniczego terenu Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy”, 

• Upowszechnianie wiedzy o lokalnej historii, zabytkach, miejscach pamięci, 
przyrodzie, 

• Aktywizacja dzieci i młodzieży w kierunku poznania dziedzictwa kulturowego i 
budowania więzi lokalnych,

• Doskonalenie warsztatu pisarskiego,

• Ujawnianie i promowanie młodych talentów,

•  Pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej,

• Zaprezentowanie oraz promowanie atrakcji oraz potencjału turystycznego i 
przyrodniczego terenu Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Bobrzy" szerszemu gronu 
odbiorców,

• Propagowanie przynależności i przywiązania do wartości lokalnych oraz budowanie 
patriotyzmu lokalnego poprzez lepsze poznanie terenu LGD „Dorzecze Bobrzy”,

• Organizacja imprezy promocyjnej dla mieszkańców na której zaprezentowane 
zostaną napisane przez uczestników legendy,

• Wydanie zwycięskich oraz wyróżnionych prac w formie wydawnictwa promocyjnego 
(książeczki),

• Integracja mieszkańców.

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”
Kostomłoty II ul. Kościelna 2 a;   26-085 Miedziana Góra;

NIP 959-173-65-87    REGON  260088890     KRS 0000255487



§ 1

Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy".

§ 2

Konkurs jest jednym z działań realizowanych w ramach projektu 431 PROW 
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania , nabywanie umiejętności i aktywizacja” 

§ 3

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu 
Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy” tj. Gmin Miedziana Góra, Mniów, Strawczyn, 
Piekoszów i Zagnańsk oraz mieszkańcy terenu LGD Dorzecze Bobrzy.

§ 4

1. Każdy  z  uczestników  konkursu  może  złożyć  jedną  pracę  w  wersji  papierowej  oraz 
elektronicznej
2. Objętość pracy -  maksymalnie 1 strona A4 (  Trzcionka – Arial; rozmiar 12 )
3. Do  każdej  pracy  należy  dołączyć  metryczkę  z  informacjami  o  autorze  pracy:  imię, 
nazwisko i wiek; nazwa szkoły, do której uczęszcza; adres i telefon kontaktowy, 
4.  Każdy  uczestnik  konkursu  zobowiązany  jest  wraz  z  praca  konkursową  dostarczyć 
zgłoszenie konkursowe (załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu).
5. Własność prac które wpłyną do organizatora w ramach konkursu oraz związane z nimi 
autorskie prawa majątkowe przechodzą na organizatora z chwilą rozstrzygnięcia konkursu. 
Organizator upoważniony będzie do rozporządzania pracami oraz wykorzystywania ich na 
następujących polach eksploatacji:  publikacja w wydawnictwach promocyjnych,  Internecie, 
prasa, radio, telewizja.

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”
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§ 5

Konkurs rozpoczyna się 1 marca 2013 r. a kończy się w 15 maja 2013 r. 

§ 6

Ocena konkursu:

 Przeprowadza go Komisja wyłoniona przez organizatora konkursu czyli Lokalną 
Grupę Działania "Dorzecze Bobrzy" (decyzja Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania "Dorzecze Bobrzy"),

 Komisja zbiera się w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora
 Komisja wyłoni 8 zwycięskich prac ( nagrody główne – I; II i III miejsce oraz 5 

wyróżnień z każdej z Gmin z terenu Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Bobrzy");
 Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na imprezie integracyjnej oraz stronie 

internetowej organizatora konkursu.
 W przypadku nieobecności na imprezie promocyjnej autorzy prac nagrodzonych 

zostaną poinformowani o wynikach konkursu telefonicznie.

§ 7

1. Zwycięzcy oraz uczestnicy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Całkowita pula nagród 
wynosi 700 zł.

2. Uroczyste wręczenie nagród  autorom prac zwycięskich odbędzie się podczas imprezy 
promocyjnej.

§ 8

1. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do 
niniejszego regulaminu.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie i 
odwołania konkursu w przypadku wystąpienia ku temu niezależnych od organizatora 
przesłanek.

§ 9

Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Bobrzy" 
Kostomłoty II, ul. Kościelna 2 A; 26-085 Miedziana Góra – budynek starej plebanii. 
Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerami telefonu, 41/303 22 44 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: dorzeczebobrzy1@wp.pl
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Załącznik nr 1 do 
Regulaminu Konkursu „Dorzecze Bobrzy owiane legendą ”

                                                                       

          

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Konkurs plastyczny „Dorzecze Bobrzy- moja mała ojczyzna”

Imię i Nazwisko autora:…………………………………………………………………………………………………………………….

Tytuł pracy :…………………………………………………………………………………………………………………….………..…….

Adres zamieszkania, telefon kontaktowy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Zgoda na nieodpłatne wykorzystanie pracy do celów  promocyjnych konkursu oraz  wprowadzenie 
drobnych korekt w tekście. 

Wyrażam zgodę na udział w Konkursie „Dorzecze Bobrzy owiane legendą” oraz przetwarzanie dla 
potrzeb konkursowych  danych osobowych moich/mojego dziecka* (zgodnie z ustawą o ochronie 
danych  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. - tekst jednolity  Dz. U. z 2002r.  Nr 101, poz. 926 z 
późn. zm.)

...............................................                                                .……….…….……………………………………………………. 

miejscowość, data                                                                 czytelny podpis ucznia pełnoletniego / rodzica
lub opiekuna prawnego małoletniego

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”
Kostomłoty II ul. Kościelna 2 a;   26-085 Miedziana Góra;

NIP 959-173-65-87    REGON  260088890     KRS 0000255487


