Regulamin konkursu pt.:
„SSS - LGD W LUDOWEJ KULTURZE”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs pod nazwą „SSS - LGD W LUDOWEJ KULTURZE” zwany dalej „Konkursem”
jest organizowany przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania z
siedzibą w Ciechanowie przy ul. Śląskiej 1, 06-400 Ciechanów, dalej zwane „Stowarzyszeniem”
lub „LGD”.
2. Postępowanie konkursowe w oparciu o przepisy niniejszego Regulaminu przeprowadza
Komisja Konkursowa, powołana przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
3. Celem Konkursu jest:
- pielęgnowanie lokalnych tradycji, obrzędów, zwyczajów;
- aktywizacja społeczności lokalnej;
- promocja produktów lokalnych i tradycyjnych.
4. Konkurs polega na wykonaniu pracy w formie m.in. rękodzieła artystycznego, rzeźby,
płaskorzeźby, malarstwa na szkle, obrazu, garncarstwa, plecionkarstwa, haftu, makiety itp., która
będzie połączeniem kultury ludowej z elementami LGD (np. logo LGD, nazwa).
Do wykonania pracy zaleca się wykorzystanie naturalnych surowców.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, podmioty gospodarcze oraz
organizacje pozarządowe z terenu działania SSS - LGD.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) akceptacja i przestrzeganie warunków konkursu;
b) wypełnienie karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
c) dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymaganiami, o których mowa w niniejszym
Regulaminie.
d) złoŜenie pracy konkursowej wraz z załączoną Kartą Zgłoszeniową Uczestnika w Konkursie w
terminie od dnia 5 listopada 2012 r. do dnia 30 listopada 2012 r. w Biurze SSS - LGD w
Ciechanowie przy ul. Śląskiej 1.
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3. KaŜdy Uczestnik moŜe złoŜyć jedną pracę w konkursie. Praca musi być
samodzielnie i nie moŜe być nagradzana wcześniej w innych konkursach.

wykonana

4. Karta oraz Regulamin Konkursu są dostępne na stronie internetowej www.ssslgd.pl oraz w
Biurze LGD.

III. NAGRODY W KONKURSIE

1. W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe o łącznej wartości 4 000,00 zł brutto.
a) Nagroda za I miejsce

o wartości 1 400,00 zł

b) Nagroda za II miejsce

o wartości

900,00 zł

c) Nagroda za III miejsce

o wartości

700,00 zł

d) Nagroda za IV miejsce

o wartości

500,00 zł

e) Nagrody ksiąŜkowe za V-X miejsce

kaŜda o wartości 100,00 zł

Wszyscy Uczestnicy konkursu otrzymają gadŜety promocyjne SSS - LGD.

III. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

1. Prace wystawione do konkursu będą oceniane pod względem:
a) ogólnych wraŜeń artystycznych

– w szczególności

ludowych walorów tematycznych i

artystycznych;
b) oryginalności i pomysłowości;
c) estetyki oraz trwałości pracy;
d) doboru oraz wykorzystania materiałów.
2. Ocena Komisji jest ostateczna.
3. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej www.ssslgd.pl do dnia 14 grudnia
2012 r.
4. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłuŜenia Konkursu w razie
wystąpienia przyczyn od niego niezaleŜnych lub zmiany terminu i miejsca ogłoszenia wyników
Konkursu.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik Konkursu wyraŜa zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych
z przeprowadzeniem Konkursu.
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2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania imion, nazwisk, zdjęć i
informacji o zwycięzcach konkursu, zamieszczania informacji o produktach konkursowych oraz
publikowania zdjęć w swoich materiałach promocyjnych oraz na stronie internetowej, jako
element promujący Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania.
3. Z chwilą odebrania nagrody na SSS - LGD przechodzą nieodpłatnie prawa majątkowe do
produktu/pracy, w szczególności na polach eksploatacji związanych z działalnością promocyjną,
marketingową i reklamową.
4. Wszystkie prace konkursowe nie będą zwrócone ich autorom, staną się własnością
Organizatora bez konieczności przenoszenia praw autorskich.
5. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnicy wyraŜają zgodę na warunki zawarte w
powyŜszym Regulaminie Konkursu.

Wszelkie pytania dotyczące spraw nie objętych regulaminem prosimy kierować do:
Biura SSS - LGD
tel. 23 672 13 79
e-mail: info@ssslgd.pl lub biuro@ssslgd.pl
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