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Europejski Fundusz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„PROW na obszarze LGD Ujście Baryczy”  

ORGANIZOWANEGO PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA "UJŚCIE BARYCZY"  

GMIN GÓRA – NIECHLÓW - WĄSOSZ 

I. Przepisy ogólne 

1. Organizatorem Konkursu Plastycznego "PROW na obszarze LGD Ujście Baryczy" jest Zarząd Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania "Ujście Baryczy" we współpracy z Biblioteką Miejska w Górze. 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych w gminach Góra, Niechlów i Wąsosz 
realizujących projekty w ramach działań PROW 2014-2020 wdrażanych przez LGD Ujście Baryczy  

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież związani z obszarem działania LGD „Ujście Baryczy” (gmina Góra, 
Niechlów, Wąsosz) miejscem nauki lub zamieszkania. 

3. Celem konkursu jest:  

- promocja działań wdrażanych przez LGD Ujście Baryczy  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020, 

- aktywizacja mieszkańców obszaru LGD. 

 

II. Przepisy dotyczące prac 

1. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej promującej przedsięwzięcia zrealizowane w ramach działań PROW 
2014-2020. Technika dowolna: grafika, rysunek, akwarela. (Przykładowa lista w załączeniu do Regulaminu) 

Prace nie mogą być wcześniej publikowane i nagrodzone w innych konkursach. 

2. Prace powinny zawierać działania realizowane w ramach PROW na obszarze  gmin Góra, Niechlów, Wąsosz. 

3. Prace oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych: 

- dla uczniów szkół podstawowych klas I-III oraz IV - VIII 

4. Każdy uczestnik może nadesłać max. 3 prace, których jest autorem,  wykonanych w dowolnej technice  

5. Każda praca powinna być opisana imieniem i nazwiskiem autora, numerem kolejnym pracy, rokiem i miejscem 
wykonania oraz kategorią wiekową. 

6. W kopercie (zaadresowanej na:  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ujście Baryczy", ul. Mickiewicza 1/200, 56-
200 Góra, z dopiskiem: Konkurs plastyczny "PROW na Obszarze LGD Ujście Baryczy” należy umieścić: 

1) podpisane prace, 

2) dane identyfikacyjne autora, które powinny zawierać: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon, e-mail 
(nieobowiązkowo), nazwę szkoły. 

3) wykaz nadesłanych prac z opisem takim samym jak na każdej z prac. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej, 
niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wyżej wymienionych wymogów. 
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8. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak również z niego 
wyłączonych. 

 

III. Terminarz 

1. Konkurs trwa od 10 - 23 września  2019 r. do godz. 1200 (decyduje data wpływu do biura LGD). Prace można 
nadesłać pocztą lub złożyć osobiście w biurze Lokalnej Grupy Działania w Górze, przy ul. Armii Polskiej 11-13, wejście 
boczne do Domu Kultury. 

2. Prace nadesłane lub dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę. 

3. Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów. 

4. Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 

5. Prace będą/mogą zostać  wykorzystane do tworzeniu materiału promującego region w postaci kalendarza ściennego 
na rok 2020. 

6. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni pisemnie lub drogą e-mailową o miejscu i terminie wręczenia nagród. 
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone także na stronie www.ujsciebaryczy.pl 

 

IV. Nagrody 

1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce w 2 kategoriach wiekowych.. 

2. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. 

 

V. Wykorzystanie prac 

1. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikacje 
materiałów multimedialnych z przebiegu konkursu (w tym wizerunku fotografowanych osób). 

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących 
polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w 
innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania "Ujście Baryczy". 

3. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem 
autora) na stronie www.ujsciebaryczy.pl 

VI. Uwagi dodatkowe 

 

1. Kontakt do osób odpowiedzialnych: 

Jolanta Wrotkowska, Elżbieta Kalecka tel. 65 30 700 30, 536 408 818  
e-mail: ujscie.baryczy@gora.com.pl 

 

2. Interpretacji przepisów niniejszego regulaminu  dokonuje Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ujście 
Baryczy”. 

3. Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ujście 
Baryczy”. 
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