
     
                                                                                                                                                                                               

      
           
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

 

REGULAMIN KONKURSU WIELKANOCNEGO 

W KATEGORII  

NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1 Organizatorem konkursu jest LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ PARTNERSTWO W 

ROZWOJU” z siedzibą w Wolinie ul. Zamkowa 21, 72-510 Wolin.  

1.2  Celem Konkursu jest: 

   1. Kultywowanie tradycji i zwyczajów Wielkanocnych. 

   2. Promowanie mieszkańców partnerskich Gmin z talentem plastycznym i artystycznym. 

   3. Aktywizacja społeczeństwa. 

   4. Budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych. 

   5. Integracja międzypokoleniowa. 

1.3. Do konkursu uczestnicy mogą zgłaszać kartki w ilości -  sztuk 1. 

1.4.  Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej LGD pod adresem   

        www.partnerstwowrozwoju.pl. 

1.5. Dodatkowych informacji o konkursie udzielają pracownicy biura LGD, tel. 91 88 123 55  

       lub 603 614 261,  

       e- mail: promocja@partnerstwowrozwoju.pl, koordynator@partnerstwowrozwoju.pl  

       lub bezpośrednio w siedzibie stowarzyszenia  w godzinach od 08.00 do 16.00. 

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do rozstrzygania  spraw nieuregulowanych    

        niniejszym Regulaminem. 

 

§ 2 

UCZESTNICY  KONKURSU 

 

2.1. W konkursie mogą wziąć udział osoby  pełnoletnie  oraz  niepełnoletnie zamieszkałe na     

      obszarze funkcjonowania LGD„ PARTNERSTWO W ROZWOJU”   Gminy: Dziwnów,  

      Golczewo, Kamień Pomorski, Międzyzdroje, Wolin, Świerzno, Sołectwa oraz   

      Stowarzyszenia. 

 

2.2. Uczestnik  konkursu obowiązkowo dostarcza kartkę wielkanocną wraz ze  

zgłoszeniem konkursowym (załącznik nr 1 do Regulaminu- osoba pełnoletnia, 

stowarzyszenie, sołectwo) w przypadku osoby niepełnoletniej  karta zgłoszeniowa 

powinna być podpisana przez rodzica/opiekuna ustawowego (załącznik nr 2 do 

Regulaminu – osoba niepełnoletnia). 

 

                                                                        § 3 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRAC 

 

3.1. Kartka  powinna być wykonana  dowolną techniką, format kartki nie     

       powinien przekroczyć formatu A4. 

3.2. Każdy z uczestników przekazuje swoją pracę  do Biura LGD w terminie do 30 marca  

http://www.partnerstwowrozwoju.pl/
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2018r. wraz z kartą zgłoszeniową (praca powinna być zabezpieczona, tak aby podczas 

transportu nie została uszkodzona). 

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo, że nie będzie zwracał zwycięzcom  oraz  

       wyróżnionym w konkursie przekazanych prac.  

3.4 . Kryteria oceny dla wyboru najpiękniejszej kartki wielkanocnej:  

     a) pomysłowość i oryginalność pracy, 

     b) dekoracyjność i kolorystyka, 

     c) stopień trudności wykonania, 

     d) estetyka wykonania, 

     e) dobór materiałów. 

         Kryteria oceny dla wyboru najpiękniejszej kartki wielkanocnej zawiera załącznik   

         nr  3a /3b do Regulaminu.                                                                

§ 4 
 

JURY TERMINARZ 

4.1. Prace zgłoszone po terminie nie będą oceniane. 

4.2. O wyłonieniu zwycięzców w  konkursie zadecyduje Jury powołane przez organizatora. 

4.3. Członkowie Jury dokonają oceny prac w ustalonym przez siebie terminie na podstawie  

       karty oceny załącznik nr 3a/ 3b do Regulaminu.   

4.4. Suma punków uzyskanych podczas oceny zadecyduje o zwycięstwie w  Konkursie. 

4.5. W przypadku równej liczby punktów decyduje głos przewodniczącego. 

4.6. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

4.7.Ogłoszenie wyników przez Organizatora Konkursu nastąpi poprzez upublicznienie na 

stronie www.partnerstwowrozwoju.pl,  do dnia 10.04.2018r. 

4.8.  Nagrody i wyróżnienia będą do odebrana w siedzibie LGD po uprzednim ustaleniu 

terminu z odbiorcą nagrody/wyróżnienia. 

§ 5 

NAGRODY 
 

5.1. Nagrody rzeczowe w konkursie współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w 

ramach działania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). 
5.2. Organizator przyzna nagrody oraz wyróżnienia w postaci sprzętu rtv -agd. 

5.3. Zwycięzcy oraz wyróżnieni w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

5.4. Nagrody nie podlegają  wymianie na jej równowartość pieniężną. 

 

§ 6 

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji                   

        o zwycięzcach i uczestnikach konkursu.  

6.2.  Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji w swoich  

       materiałach i kampaniach promocyjnych, jako element promujący. 

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od  15.03.2018r 

http://www.partnerstwowrozwoju.pl/

