„Zasoby dziedzictwa kulturowego i naturalnego turystycznym bogactwem LGD Białe Ługi”
REGULAMIN KONKURSU
„Inwentaryzacja terenu LGD „Białe Ługi”
I. Zasady ogólne.

1. Organizatorem konkursu „Inwentaryzacja terenu LGD „Białe Ługi” zwanego dalej Konkursem
jest Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” z siedzibą w Trzemosnej.

2. Konkurs przeprowadza Komisja powołana przez Zarząd LGD „Białe Ługi”.
3. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników Konkursu będą przekazywane poprzez
stronę internetową www.bialelugi.eu, www.facebook.com/LGD.Biale.Lugi

II. Cele Konkursu.
1. Aktywacja mieszkańców obszaru LGD „Białe Ługi”.
2. Gromadzenie materiałów dotyczących miejsca zamieszkania.
3. Kształtowanie postaw utożsamiania się młodzieży ze swoim miejscem pochodzenia i
zamieszkania.
4. Inwentaryzacja dorobku kultury lokalnej oraz tradycji.
5. Włączenie mieszkańców do promocji regionalnej.
6. Rozwijanie zainteresowania zasobami kulturowymi i naturalnymi.

III. Uczestnictwo w Konkursie.
1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do następujących kategorii uczestników:
a)

uczniów

szkół

podstawowych

i

gimnazjów

z

terenu

LGD

„Białe

Ługi”

(zespoły max 5 - osobowe z wyznaczonym opiekunem z ramienia Szkoły)
b) Instytucji : ośrodki kultury, biblioteki, parafie, świetlice, NGO (zespoły wieloosobowe, w
przypadku osób niepełnoletnich z opiekunem)
c) pełnoletnich osób fizycznych (indywidualnie)
2. Konkurs jest przeprowadzany w I etapie
3. Uczestnicy Konkursu przygotowują prace samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela/opiekuna
(w przypadku uczniów i osób niepełnoletnich)
4. Przystąpienie uczestników do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
5. W Konkursie, w każdej kategorii uczestników, zostaną wyłonieni laureaci, którzy otrzymują
atrakcyjne nagrody rzeczowe:


Uczniowie szkół: I miejsce – 800 zł, II miejsce 500 zł, III miejsce 300 zł –
oraz dodatkowa nagroda dla szkoły o wartości 500 zł, której uczniowie zajęli I miejsce (z
przeznaczeniem na wyposażenie szkoły);
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Instytucje (ośrodki kultury, biblioteki, parafie, świetlice, NGO): I miejsce – 800 zł, II
miejsce 500 zł, III miejsce 300 zł



Osoby fizyczne: I miejsce – 400 zł, II miejsce 300 zł, III miejsce: 3 x 200 zł.

IV. Praca konkursowa.
Dopuszczamy następujące rodzaje prac konkursowych:
- film,
- prezentacja multimedialna,
- fotoreportaż,
- spot promocyjny.
W/w prace

dotyczące prezentacji tematu

mogą mieć dowolne formy wykonania we

wszelkich dostępnych technikach i programach. Powinny być jednak formami krótkimi - czas ich
ewentualnej prezentacji jest ograniczony. Prezentacja multimedialna może zawierać maksymalnie do
20 slajdów, czas jej ewentualnej prezentacji nie może przekraczać 10 minut. Film, fotoreportaż, spot
promocyjny nie mogą trwać dłużej niż 12 minut.
Do Konkursu mogą być zgłoszone prace, które zostały stworzone samodzielnie przez
uczestników, mają charakter oryginalny oraz nie były wcześniej publikowane i eksponowane.
Kryteria dostępu/warunki brzegowe:
a) uczniowie szkół przedstawiają fiszkę zawierającą badanie co najmniej 1gminy LGD
b) Instytucje (ośrodki kultury, biblioteki, parafie, świetlice, NGO) przedstawiają fiszkę
zawierającą badanie co najmniej 1gminy LGD
c) osoby fizyczne – przedstawiają fiszkę zawierającą badanie co najmniej 5 miejscowości w
wybranej gminie LGD.
Praca konkursowa zgłaszana wcześniej w innych konkursach, skopiowana z Internetu oraz praca,
która nie będzie spełniała kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie podlega ocenie.
V. Miejsce przyjmowania prac
Bogoria: Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii, ul. Spacerowa 3, 28-210 Bogoria
Daleszyce: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, ul. Chopina 25, 26-021 Daleszyce
Chmielnik: Świetlica Wiejska w Grabowcu, Grabowiec 78B, 26-020 Chmielnik
Pierzchnica: ul. Szkolna 23, 26-015 Pierzchnica
Raków: Świetlica środowiskowa "Tęcza", ul. J. Sienieńskiego 19, 26-035 Raków
Staszów: Staszowski Ośrodek Kultury, ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów
Szydłów: Gminne Centrum Kultury w Szydłowie, ul. Targowa 3, 28-225 Szydłów
Praca konkursowa powinna być złożona w zaklejonej kopercie. Dopuszcza się złożenie osobiste
bądź za pośrednictwem przesyłki pocztowej.
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VI. Harmonogram Konkursu.
15.09.2017 r. - ostateczny termin złożenia prac konkursowych
16.09-22.09.2017 r. - ocena / ogłoszenie wyników
30.09/01.10.2017 – prezentacja zwycięskich prac

VII. Procedura oceny prac.
1. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową (3- 7 osób) wyłonioną przez Zarząd LGD „Białe
Ługi”
a) zgodność z tematyką konkursu (0-3),
a) wartość merytoryczna i zgodność z tematem (0-5),
b) twórcze podejście do tematu (0-5),
c) wykorzystanie różnorodnych źródeł (0-5).
VIII.Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych.
1. Organizator

zastrzega

sobie

prawo

wykorzystania prac uczestników Konkursu

do celów edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji z zachowaniem praw autorskich.
2. Dane

osobowe

uczestników

Konkursu

są

chronione

zgodnie

z

ustawą

z

dnia

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
IX.Postanowienia końcowe
1. Organizator

zastrzega

sobie

prawo

do

zmiany

Regulaminu.

Informacja

o ewentualnych zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.
2.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyduje Organizator.

3. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu i nie wyłonienia laureatów.
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