REGULAMIN KONKURSU WIEDZY
O LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA „NASZE ROZTOCZE”
I OBSZARZE OBJĘTYM LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU
„Roztoczańskie Orły”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu wiedzy o Lokalnej Grupie Działania „Nasze Roztocze” oraz
o obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92.
2. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o działaniach prowadzonych
przez LGD, promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju tj. obszaru gmin
Adamów, Józefów, Krasnobród, Zamość i Zwierzyniec oraz zainteresowanie uczniów
szkół gimnazjalnych historią regionu i jego zabytkami oraz inspirowanie
w odkrywaniu ciekawych miejsc pod względem przyrodniczym, historycznym
i krajobrazowym.
3. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD
„Nasze Roztocze” www.lgdnaszeroztocze.pl. Szczegółowe informacje o konkursie
można uzyskać pod numerem telefonu 84 639-29-66 od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30 – 15.30.
4. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie Komisja konkursu powołana
przez Zarząd Stowarzyszenia.
5. Zadaniem Komisji konkursu będzie zapewnienie poprawnego i zgodnego
z Regulaminem przebiegu konkursu oraz rozwiązywanie kwestii spornych.
6. Organizator konkursu nie zwraca kosztów dojazdu dla uczestników konkursu i ich
opiekunów.
§ 2 Warunki uczestnictwa
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z obszaru LGD „Nasze
Roztocze” tj. gmin Adamów, Józefów, Krasnobród, Zwierzyniec i gminy wiejskiej
Zamość. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie szkół gimnazjalnych
zamieszkali na obszarze w/w gmin.
2. W konkursie nie mogą wziąć udziału członkowie najbliższych rodzin pracowników
Biura LGD, Członków Zarządu a także laureaci trzech pierwszych miejsc poprzednich
edycji konkursu.
3. Uczestników konkursu zgłasza szkoła gimnazjalna z obszaru LGD „Nasze Roztocze”.
Stowarzyszenie pozostawia szkołom pełną swobodę, co do sposobu wyboru
uczestników konkursu.
4. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie trzech uczestników wraz z opiekunem,
który będzie jednocześnie osobą do kontaktu w sprawach organizacyjnych związanych
z konkursem.
5. Opiekunem może być nauczyciel z danej szkoły lub rodzic uczestnika zgłoszonego
do konkursu.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie przez szkołę poprawnie
wypełnionego Formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 1 oraz
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wypełnionych osobno przez każdego zgłoszonego uczestnika Oświadczeń uczestnika
konkursu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
7. Formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz
z Oświadczeniami uczestników konkursu stanowiącymi Załącznik nr 2 należy przesłać
do Biura LGD „Nasze Roztocze” pocztą tradycyjną, faxem na numer 84 639-29-66 lub
złożyć w Biurze Stowarzyszenia w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, II piętro, pok.32
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.
8. Zgłoszenia należy nadsyłać/składać w terminie od 12.11.2014r. do 28.11.2014r.
9. Zgłoszenia uczestników, które wpłyną do Biura LGD po terminie określonym w § 2
pkt. 8, nie będą mogły brać udziału w konkursie.
10. Zgłoszenie uczestników do konkursu oznacza akceptację warunków konkursu
określonych w niniejszym Regulaminie.
§ 3 Przebieg konkursu
1. Uczestnicy konkursu otrzymają do wypełnienia test jednokrotnego wyboru
zawierający 20 pytań opracowanych na podstawie materiałów źródłowych, które
zostaną przesłane do szkół wraz z informacją o konkursie.
2. Testy zostaną przygotowane przez Komisję konkursu przy współpracy z Biurem LGD.
3. Czas na rozwiązanie testu będzie ograniczony.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 09.12.2014r. w Sali konferencyjnej
Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3.
Rozpoczęcie o godz. 10 00.
5. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród przewidziane jest na dzień 09.12.2014r.
po zakończeniu części testowej i podsumowaniu wyników konkursu.
§ 4 Nagrody w konkursie
1. Dla osób z najwyższą liczbą punktów Organizator przewiduje następujące nagrody
rzeczowe: tablet multimedialny, cyfrowy aparat fotograficzny oraz odtwarzacz MP3.
Laureatom służy prawo samodzielnego wyboru nagrody zaproponowanej przez
Organizatora, przy zachowaniu kolejności wyboru nagrody odpowiednio do zajętego
podczas Konkursu miejsca.
2. Dla wyróżnionych uczestników konkursu przewidziano nagrody upominkowe m.in.
słuchawki przewodowe oraz przewodniki turystyczne.
§ 5 Dodatkowe regulacje
W przypadku braku możliwości określenia zwycięzców konkursu z powodu otrzymania przez
uczestników jednakowej liczby punktów, zorganizowana zostanie dogrywka. Osoby
posiadające jednakową liczbę punktów dostaną do rozwiązania krzyżówkę związaną z
tematyką konkursu. Zwycięzcą dogrywki zostanie osoba, która najszybciej rozwiąże
krzyżówkę udzielając wszystkich poprawnych odpowiedzi lub osoba, która udzieli
największej liczby poprawnych odpowiedzi.
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Załącznik nr 1
………………………………..
miejscowość, data

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
udziału w IV edycji konkursu wiedzy o LGD i obszarze LSR
„Roztoczańskie Orły”

NAZWA SZKOŁY
Nazwa szkoły
Adres szkoły

DANE UCZESTNIKÓW
I.

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Wiek
Telefon kontaktowy
II.

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Wiek
Telefon kontaktowy
III.

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Wiek
Telefon kontaktowy
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DANE OPIEKUNA GRUPY
Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy

……………………………

……………………………

podpis Opiekuna Grupy

podpis Dyrektora Szkoły
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Załącznik nr 2
………………………………..
miejscowość, data

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

Oświadczam, iż:
1. Zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu wiedzy o Lokalnej Grupie Działania
„Nasze Roztocze” i obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju i w całości akceptuję
wszystkie jego warunki.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora
zgodnie z Ustawą 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101,
poz. 926 j.t)

……………………………………………
czytelny podpis uczestnika

……………………………………………
czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna
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