Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Konkurs
na Najciekawsze Stoisko
podczas Jarmarku Wielkanocnego w Grodkowie

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.
Regulamin Konkursu
Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu
i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
Cele Konkursu
1. Popularyzacja działań prowadzonych przez LGD „Złota Ziemia” na obszarze objętym

Lokalną Strategią Rozwoju.
2. Kultywowanie i propagowanie tradycji wielkanocnych charakterystycznych dla obszaru
LGD „Złota Ziemia”.
3. Umożliwienie prezentacji wytworów twórczej pracy własnej i grupowej.
4. Realizacja celu LSR „Zintegrowane, aktywne i edukujące się społeczeństwo zamieszkujące
obszary wiejskie”.
Organizator Konkursu
Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania „Złota Ziemia”, której Biuro mieści się
w Grodkowie przy ulicy Elsnera 15.
Adresat Konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji pozarządowych

posiadających osobowość prawną oraz firm prowadzących działalność gospodarczą, które
działają na rzecz rozwoju obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju oraz innych
podmiotów z wyłączeniem osób fizycznych.
2. Wyżej wymienieni adresaci będą wystawcami podczas Jarmarku Wielkanocnego
organizowanego w Grodkowie w dniu 1 kwietnia 2012 r.
Przedmiot oceny konkursowej
Ocenie podlegać będzie:
- ogólne wrażenie stoiska, estetyka i aranżacja;
- materiały wykorzystane do dekoracji stoiska;
- atrakcyjność oferty prezentowanej na stoisku.
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Przebieg Konkursu i warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora konkursu

Karty Zgłoszenia, która stanowi Zał. Nr 1 do niniejszego Regulaminu
2. Adres organizatora:
Biuro LGD „Złota Ziemia”
49-200 Grodków
ul. Elsnera 15
z dopiskiem Konkurs na Najciekawsze Stoisko
3.
4.
5.
6.

Grupy przyjeżdżają na własny koszt.
Organizator zapewnia stoisko wystawiennicze dla uczestników konkursu.
Każda jednostka może zgłosić do konkursu tylko jedno stoisko.
Wystawca opatruje stoisko tabliczką informacyjną lub innym elementem dekoracyjnym
zawierającym nazwę wystawcy.
7. Stoiska będą udostępnione do zagospodarowania przez Wystawcę od godziny 9:00 w dniu
1 kwietnia 2012 r. na Rynku w Grodkowie
8. Jarmark rozpoczyna się o godzinie 10:00.
9. Komisja Konkursowa rozpocznie przegląd stoisk o godz.10:30.
Nagrody
1. Laureat:

I miejsca w konkursie otrzyma nagrodę rzeczową o równowartości 500 zł
II miejsca w konkursie otrzyma nagrodę rzeczową o równowartości 400 zł
III miejsca konkursie otrzyma nagrodę rzeczową o równowartości 300 zł
2. Wyróżnienia:
I otrzyma nagrodę rzeczową o równowartości 200 zł
II otrzyma nagrodę rzeczową o równowartości 200 zł
III otrzyma nagrodę rzeczową o równowartości 200 zł
IV otrzyma nagrodę rzeczową o równowartości 200 zł
3. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród w przypadku niskiego
poziomu konkursu
Termin i miejsce konkursu
Konkurs odbędzie w Niedzielę Palmową 1 kwietnia 2012 r. na Rynku w Grodkowie.
Ogłoszenie wyników konkursu
1. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu trwania konkursu do

o godz. 13:00.
2. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej LGD „Złota Ziemia”, a także
w lokalnej prasie.
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Komisja Konkursowa
Komisję Konkursową powołuje Organizator konkursu do dnia 22 marca 2012 r.
Terminarz
1. Termin ogłoszenia konkursu na stronie internetowej LGD „Złota Ziemia” i stronach

internetowych gmin wchodzących w skład obszaru 5 marca 2012r.
2. Termin nadsyłania zgłoszeń do 26 marca 2012 r.
3. Data konkursu 1 kwietnia 2012 r. godz.10:00 – 13:00.
Postanowienia końcowe.
1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

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 wykorzystania wizerunku
PRODUKTÓW i WYSTAWCY wraz z podaniem nazwy do promocji LGD „Złota Ziemia”
na stronach internetowych, w mediach oraz innych materiałach promocyjnych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.
5. Uczestnicy konkursu i ich opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem konkursu i ogłoszeniem jego
wyników w mediach Zał. Nr 2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wypełniają
wszyscy członkowie reprezentujący wystawcę).
Postanowienia dodatkowe
Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem, dotyczące konkursu rozstrzygane będą przez
Organizatora.

Załączniki:
1. Zał. Nr 1 Karta zgłoszenia
2. Zał. Nr 2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
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Jarmark Wielkanocny
Grodków, 1 kwietnia 2012 r.

Konkurs na Najciekawsze Stoisko
KARTA ZGŁOSZENIA
Nazwa wystawcy stoiska
…………………………………………………………………………………………………………
Dane kontaktowe
…………………………………………………………………………………………………………
Instytucja delegująca
…………………………………………………………………………………………………………

Co będzie prezentowane na stoisku?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………
( podpis)

Wypełnioną kartę należy przesłać do Biura Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia” 49-200
Grodków, ul. Elsnera 15 do dnia 26 marca 2012 r. lub przynieść w dniu Jarmarku po uprzednim
zgłoszeniu telefonicznym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizowanego przez LGD „Złota
Ziemia” Konkursu na Najciekawsze Stoisko (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)
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Miejscowość, data……………………………………………

Nazwisko i imię:
Adres:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
organizowanego przez LGD „Złota Ziemia” Konkursu na Najciekawsze Stoisko
(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)

