
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich  

Konkurs  
dla uczniów gimnazjum  

Wiem wszystko o LGD „Złota Ziemia” 
 

R E G U L A M I N  K O N K U R S U  
 

Cele Konkursu 
 

1. Popularyzacja działań prowadzonych przez LGD „Złota Ziemia” na obszarze objętym 
Lokalną Strategią Rozwoju. 

2. Wzmocnienie poczucia więzi młodzieży ze wspólnotą lokalną.    
3. Zainteresowanie młodych mieszkańców obszarów wiejskich i małych miast przemianami 

jakie zachodzą w miejscu ich zamieszkania.  
4. Integracja młodzieży z czterech gmin objętych działaniem LGD „Złota Ziemia”                               

i. realizujących wspólną Lokalną Strategię Rozwoju.  
5. Realizacja celu LSR „Zintegrowane , aktywne i edukujące się społeczeństwo zamieszkujące 

obszary wiejskie”. 
 

Organizator Konkursu 
  

1. Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania „Złota Ziemia”, której Biuro mieści 
się w Grodkowie przy ulicy Elsnera 15.  

2. Współorganizatorem jest Ośrodek Kultury Gminy Skoroszyce 
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w Skoroszycach 

 
Adresat Konkursu 

 
1. Adresatem Konkursu jest młodzież gimnazjalna z gminy Kamiennik, gminy Skoroszyce, 

gminy Pakosławice i gminy Grodków.  
 

Przedmiot oceny konkursowej 
 

1. Podstawowa wiedza na temat LGD „Złota Ziemia” i Lokalnej Strategii Rozwoju. 
2. Prezentacja multimedialna lub w innej formie nt. Projekt trasy wycieczki rowerowej po 

mojej gminie. 
3. Wypracowanie pisemne na temat: Jakie zmiany zaszły w mojej gminie dzięki środkom 

pozyskanym z zewnątrz?  
 

Przebieg Konkursu 
 

1. Biuro LGD Złota Ziemia  w dniu 1 marca 2012 przesyła do gimnazjów: 
• Regulamin Konkursu; 
• Kartę zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie; 
• Oświadczenie indywidualne każdego uczestnika;  
• materiały o LGD „Złota Ziemia” na podstawie których opracowano test wiedzy. 
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2. W konkursie biorą udział 3-osobowe drużyny, reprezentujące poszczególne gimnazja. 
Drużyny wyłaniane są przez nauczycieli/dyrektora lub w drodze eliminacji 
wewnątrzszkolnych. 

3. Szkoły po wyłonieniu reprezentacji przesyłają do 15 kwietnia 2012 r. Kartę zgłoszenia 
uczestnictwa w konkursie (wzór w załączeniu) i oświadczenie ucznia (wzór w załączeniu)  
na adres: 

Biuro LGD „Złota Ziemia” 
49-200 Grodków 

ul. Elsnera 15 
z dopiskiem Konkurs „Wiem wszystko o LG D „Złota Ziemia” 

 
5. Konkurs składa się z dwóch części. 
6. W pierwszej części konkursu uczestnicy indywidualnie rozwiązywać będą test składający 

się z 25 pytań zamkniętych. 
7. Punkty uzyskane przez poszczególnych zawodników z danego gimnazjum będą sumowane                                            

i uzyskana z nich średnia stanowić będzie liczbę punktów zdobytych przez drużynę. 
8. Druga część konkursu ma charakter prezentacji.  
9. Drużyny z poszczególnych gimnazjów przedstawią przygotowaną wcześniej w szkole lub 

domu, prezentację: Projekt trasy wycieczki rowerowej po mojej gminie oraz krótką 
pisemną wypowiedź na temat: Jakie zmiany zaszły w mojej gminie dzięki środkom 
pozyskanym z zewnątrz? 

10.  Maksymalny łączny czas prezentacji i przedstawienia wypowiedzi pisemnej wynosi 10 
minut i czasu tego nie można przekroczyć. 

11. Komisja ocenia najpierw prezentację, a następnie wypowiedź pisemną. Kolejność 
wystąpienia drużyn jest losowana. 

12. Każdy członek Komisji ocenia prezentację w skali 1 – 10 punktów. Oceny poszczególnych 
członków Komisji są dodawane i uzyskana suma stanowi liczbę punktów zdobytych przez 
drużynę. 

13. Wypowiedź pisemna jest oceniana odrębnie.  
14. Każdy członek Komisji ocenia wypowiedź pisemną skali 1 –5 punktów. Oceny 

poszczególnych członków Komisji są dodawane i uzyskana suma stanowi liczbę punktów 
zdobytych przez drużynę. 

15. Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać wynosi 85 (25p. za test, 40p. za 
prezentację, 20p. za wypracowanie) 

16.  Zwycięzcą konkursu zostaje drużyna, która uzyskała w obu częściach konkursu największą 
liczbę punktów. 

17. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn 
uczestnicy odpowiadają na jedno dodatkowe pytanie, które rozstrzyga o zajęciu miejsca. 

18. Dodatkowa rozgrywka dotyczy wyłącznie trzech pierwszych miejsc. 
 

Nagrody 
 

1. Dla trzech zwycięskich drużyn zostaną przyznane puchary, a dla każdego uczestnika 
zwycięskich drużyn nagroda rzeczowa, dyplom i materiały promocyjne LGD „Złota 
Ziemia”. 

2. Trzy kolejne drużyny zostaną wyróżnione dyplom , a uczestnicy otrzymają materiały 
promocyjne LGD „Złota Ziemia”. 
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3. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa i materiały promocyjne LGD „Złota 
Ziemia”. 

4. Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania – nabywanie umiejętności i aktywizacja 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 

 
Termin i miejsce konkursu 

 
1. Konkurs odbędzie się 29 maja 2012 r. w Ośrodku Sportowym w Skoroszycach.  
2. Pierwsza część konkursu (test) rozpocznie się o godzinie 10:00 i trwać będzie 30 min. 
3. Po teście planuje się 45 min przerwę śniadaniową.  
4. Druga część Konkursu rozpocznie się o godzinie 11.15.  

 
Ogłoszenie wyników konkursu 

 
1. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi o godz. 13:00. 
2. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej LGD „Złota Ziemia”, a także 

w lokalnej prasie. 
 

Komisja Konkursowa 
  
      1.  Komisję Konkursową powołuje Organizator konkursu.  
      2.  W skład Komisji wchodzą przedstawiciele gmin (po jednym z każdej gminy) 
 

Terminarz 
 

1. Termin powiadomienia szkół o konkursie 1 marca 2012 r.  
2. Termin nadsyłania zgłoszeń ze szkół i oświadczeń indywidualnych do 15 kwietnia 2012 r. 
3. Data konkursu 29 maja 2012 r. godz.10.00. 

 
  Postanowienia końcowe. 

 
1. Organizator konkursu nie pokrywa kosztów przejazdu uczestników i ich opiekunów. 
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie nieprzewidziane zdarzenia , które 

mogą zaistnieć w drodze do lub z miejsca organizacji konkursu. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania i przetwarzania 

materiałów zaprezentowanych i wytworzonych przez uczestników podczas konkursu. 
4. Uczestnicy konkursu i ich opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych 

osobowych dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem konkursu i ogłoszeniem jego 
wyników w mediach 

 
 
 Załączniki: 

1. Karta zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie 
2. Oświadczenie uczestnika.  
3.  Materiały o LGD „Złota Ziemia”. 
4. Oświadczenie dla opiekuna – zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 
 
 
1.Niniejszym zgłaszam udział w Konkursie Wiem wszystko o LGD „Złota Ziemia” 
 
 
 
Nazwisko i imię uczestnika:........................................................................ 
 
Gmina:......................................................................................................... 
 
Szkoła:........................................................................................................... 
 
 
 
Data:  …..........                                       ….................................................................... 
 
                                                                                        (czytelny podpis) 

 
2.Oświadczam,że przyjmuję do wiadomości  i akceptuję warunki konkursu zawarte  
   w Regulaminie konkursu. 
 
 
Data:  …..........                                      ….................................................................... 
                                                                                        (czytelny podpis) 
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Pieczęć szkoły                                                                                                                           miejscowość, data 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY  
 DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

WIEM WSZYSTKO O LGD „ZŁOTA ZIEMIA” 
 
 
 
 

1.Nazwa szkoły biorącej udział w konkursie (adres i numer telefonu): 
 
…................................................................................................................................................ 
 
2.Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna: 
     
…................................................................................................................................................ 
 
3.Imiona i nazwiska  uczestników konkursu wraz z podaniem klasy: 
 

1.................................................... 
           
2..................................................... 
 
3..................................................... 

 
 
 
 
 
       Podpis opiekuna:                                                        Podpis dyrektora : 
 
 
 
………………………..     ………………………… 
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                                                                                        Miejscowość, data…………………………………………… 

 

 

 

 

Nazwisko i imię: 

 

Adres: 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

organizowanego przez LGD „Złota Ziemi  Konkursu Wiem wszystko o LGD „Złota 

Ziemia” (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz. U. z 

2002 r. Nr 101, pozycja 926 z późn.zm.) 

 

 

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

                                                                                                              (  podpis) 

 

 

 

 

 
 


