REGULAMIN KONKURSU

„LIDERZY LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu pn. „Liderzy lokalnych społeczności” jest Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92.
2. Celem konkursu jest pobudzenie aktywności organizacji i grup nieformalnych do podejmowania
nowych działań na rzecz środowisk lokalnych a także wyróżnienie organizacji podejmujących
najciekawsze inicjatywy służące aktywizacji mieszkańców.
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 prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie wybrana przez Zarząd LGD Komisja
Konkursu.
5. Zadaniem Komisji Konkursu będzie zapewnienie zgodnego z Regulaminem przebiegu konkursu,
ocena nadesłanych zgłoszeń i wybór zwycięzców oraz rozwiązywanie kwestii spornych.
§ 2 Warunki uczestnictwa
1. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji) oraz grup
nieformalnych (np. kół gospodyń wiejskich, klubów seniora i sołectw) mających siedzibę, filię,
bądź prowadzących działalność na obszarze LGD „Nasze Roztocze” tj. na terenie gmin
Adamów, Krasnobród, Józefów, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec i gminy wiejskiej Zamość.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie przez Uczestnika Formularza
zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Każdy Uczestnik może wypełnić tylko jeden Formularz zgłoszeniowy.
4. Uczestnicy konkursu oprócz wymienionego w § 2 pkt. 2 Formularza powinni dołączyć załączniki
w postaci umów i porozumień, wydruków ze stron internetowych, kserokopii artykułów, zdjęć
lub innych dokumentów potwierdzających realizację przedsięwzięcia.
5. W konkursie nie będą uwzględniane przedsięwzięcia organizowane wyłącznie dla członków
organizacji i grup biorących udział w konkursie oraz ich rodzin.
6. Formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu należy przesłać
do Biura LGD „Nasze Roztocze” pocztą lub złożyć osobiście w Biurze Stowarzyszenia w
Zamościu przy ul. Partyzantów 3/218, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.
7. Zgłoszenia należy nadsyłać/składać w terminie od 08.04.2019r. do 30.04.2019r.
8. Formularze zgłoszeniowe wypełnione i przekazane niezgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu, jak również zgłoszenia które wpłyną do Biura LGD po terminie określonym
w § 2 pkt. 7 nie będą mogły brać udziału w konkursie.
9. Zgłoszenie uczestników do konkursu oznacza akceptację warunków konkursu określonych
w niniejszym Regulaminie.
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§ 3 Przebieg konkursu
Uczestnicy konkursu w Formularzu zgłoszeniowym opisują jedno wybrane przedsięwzięcie
zrealizowane przez uczestnika na rzecz społeczności lokalnej w 2018 roku tj. w terminie
od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
Ocenie podlegać będą wyłącznie przedsięwzięcia realizowane na obszarze działania LGD „Nasze
Roztocze” i na rzecz mieszkańców tego obszaru.
Zgodnie z Formularzem zgłoszeniowym do konkursu może zostać zgłoszone
1 przedsięwzięcie zrealizowane przez Uczestnika w terminie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
Komisja Konkursu na podstawie informacji zawartych w Formularzu zgłoszeniowym
i dołączonych do niego załączników dokona wyboru zwycięzców konkursu w przeprowadzonym
głosowaniu jawnym.
Od decyzji Komisji Konkursu nie można się odwołać, jest ona ostateczna.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni
od ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń.
O miejscu i terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród Uczestnicy zostaną
poinformowani mailowo lub telefonicznie oraz za pośrednictwem strony internetowej LGD.

§ 4 Nagrody
1. Dla uczestników konkursu Organizator przewiduje 3 nagrody główne w postaci bonów
do realizacji w sklepach sieci Media Markt oraz wyróżnienia
2. Wartość poszczególnych nagród określi Komisja Konkursu w zależności od liczby otrzymanych
zgłoszeń i oceny zgłoszonych przedsięwzięć.
§ 5 Dodatkowe regulacje
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany w zapisach niniejszego regulaminu oraz
do wykorzystania danych organizacji biorących udział w Konkursie na potrzeby promocji
Konkursu oraz działalności LGD „Nasze Roztocze”.
2. Wszystkie organizacje i grupy nieformalne, które zgłoszą swój udział w Konkursie w przypadku
zmian w Regulaminie zostaną o nich powiadomione przez Organizatora mailowo lub
telefonicznie.
3. Organizator nie zwraca poniesionych przez Uczestników Konkursu kosztów przygotowania
Formularza konkursowego oraz dołączonych do niego załączników a także kosztów dojazdu do
miejsca wręczenia nagród.
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