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Regulamin konkursu 

na ozdobę świąteczną wykonaną z surowców wtórnych 

 

§1 Organizator 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” 

(LGD), ul. Kopernika 19, 68 – 300 Lubsko, www.grupaluzycka.pl. 

2. Konkurs jest częścią projektu „Segregujesz – nie marnujesz!” finansowanego ze środków 

Stowarzyszenia Ekologicznego EKO–UNIA w ramach konkursu „Małe granty dla 

zrównoważonego rozwoju”. 

 

§2 Cele 

1. Celem Konkursu jest zaktywizowanie lokalnej społeczności do działań promujących 

wykorzystywanie surowców wtórnych i kształtowanie postaw proekologicznych. 

 

§3 Tematyka 

1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ozdoby świątecznej (bożonarodzeniowej) z 

wykorzystaniem surowców wtórnych. Surowce wtórne muszą stanowić główny budulec pracy. 

 

§4 Uczestnicy 

1. Konkurs skierowany jest do osób zamieszkujących na obszarze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa 

Działania – Grupa Łużycka”, tj.: gminy wiejskiej Brody, gminy wiejskiej Gubin, miasta Gubin, 

gminy miejsko-wiejskiej Jasień, gminy wiejskiej Lipinki Łużyckie, gminy miejsko-wiejskiej 

Lubsko, miasta Łęknica, gminy wiejskiej Trzebiel oraz gminy wiejskiej Tuplice. 

2. Osoby posiadające miejsce zamieszkania poza obszarem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa 

Działania – Grupa Łużycka” są wykluczone z udziału w konkursie, a prace nadesłane przez takie 

osoby zostaną odrzucone. 

3. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które ukończyły minimum 6 lat (rocznikowo). 

 

§5 Zgłoszenie 

1. Konkurs jest jednoetapowy. 

2. W ramach konkursu należy zgłaszać prace własnego autorstwa – ozdoby świąteczne wykonane z 

surowców wtórnych. 

3. Dopuszcza się wykorzystywanie gotowych „ozdobników” (np. tasiemki, cekiny), lecz głównym 

budulcem zgłoszonej pracy muszą być surowce wtórne. 
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4. Dobór surowców wtórnych jest dowolny. 

5. W ramach zgłoszenia do konkursu należy złożyć: 

a) formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu; 

b) dwa zdjęcia pracy konkursowej – przygotowanych surowców, z których zostanie przygotowana 

praca oraz  gotowej pracy; 

c) zdjęcia mogą być wywołane / wydrukowane w formacie nie mniejszym niż 10 x15 cm lub 

zapisane na nośniku elektronicznym (plik zapisany na CD/DVD); 

d) w formularzu zgłoszeniowym należy opisać pracę konkursową, w tym zawrzeć z jakich 

surowców wtórnych została zrobiona. 

6. Zgłoszenia do konkursu można składać: 

a) osobiście w biurze LGD – Lubsko, ul. Kopernika 19; 

b) za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub firmy kurierskiej na adres: Stowarzyszenie "Lokalna 

Grupa Działania – Grupa Łużycka" ul. Kopernika 19, 68 – 300 Lubsko. 

7. Termin składania zgłoszeń upływa 14 grudnia 2017 roku o godzinie 15.00. 

8. Zgłoszenia do konkursu złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

9. W przypadku składania zgłoszenia za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub firmy kurierskiej 

decyduje data wpływu do biura LGD. 

10. Każdy uczestnik w ramach zgłoszenia do konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową. 

 

§6 Ocena 

1. Oceny prac zgłoszonych w ramach konkursu dokonuje 3 – 5 osobowa Komisja Konkursowa, 

której skład ustala Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka".  

2. Do kompetencji Komisji Konkursowej należy kompleksowa ocena nadesłanych pracy oraz 

wyłonienie Laureatów. 

3. Prace konkursowe będą rozpatrywane w trzech kategoriach wiekowych: 

a) kategoria I: 6 – 10 lat; 

b) kategoria II: 11 – 18 lat; 

c) kategoria III: powyżej 18 lat. 

4. O kwalifikacji do poszczególnych kategorii decyduje Komisja Konkursowa na podstawie 

informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym. 

5. Prace konkursowe będą oceniane pod kątem: 

a) zgodności z tematyką konkursu; 

b) kreatywności; 

c) estetyki i staranności; 

d) oryginalności pracy. 
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6. Lista Laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.grupaluzycka.pl. 

7. W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe w trzech kategoriach wiekowych. 

8. O przyznaniu nagród decyduje Komisja Konkursowa. 

9. Przewidziano trzy nagrody główne (I – III miejsce) w każdej z kategorii. 

10. Komisja Konkursowa ma prawo przyznać dodatkowe wyróżnienia. 

11. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

 

§7 Postanowienia końcowe 

1. Przez przystąpienie do konkursu uczestnik akceptuje w całości treść niniejszego Regulaminu i 

zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz potwierdza, że spełnia wszystkie warunki udziału w 

konkursie. 

2. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych zgłoszeń. 

3. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia doręczenia przesyłek przez 

firmę świadczącą usługi pocztowe lub kurierskie. 

4. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu przywłaszczenia przez uczestnika 

konkursu cudzej własności intelektualnej. Wszelkie roszczenia w zakresie praw autorskich i 

majątkowych należy kierować do uczestnika konkursu. 

5. Regulamin w jego pełnym brzmieniu zostanie zamieszczony na stronie internetowej organizatora 

konkursu www.grupaluzycka.pl oraz będzie dostępny w biurze LGD – Lubsko, ul. Kopernika 19. 

 

http://www.grupaluzycka.pl/
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