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REGULAMIN KONKURSU  
dla mieszkańców Gminy Rokietnica 

„Dbam o środowisko, korzystam z OZE” 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” 
z siedzibą: Nienadowa 502 A, 37-750 Dubiecko. 
3. Konkurs jest organizowany w ramach Planu Komunikacji LGD jako kampania informacyjna, 
której celem jest podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, 
w tym propagowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Instytucja zarządzająca 
PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wydarzenie współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów 
bieżących i aktywizacji"  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
4. Prace konkursowe należy zgłaszać do 31.08.2020 r. do Biura LGD Pogórze Przemysko – 
Dynowskie”. 
 

§ 2 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Gminy Rokietnica.  
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z regulaminem konkursu 
i złożenie wraz z pracą konkursową Karty zgłoszeniowej. W przypadku prac zgłaszanych w 
ramach kategorii I i II prosimy by karty zgłoszeniowe podpisali rodzice/opiekunowie prawni. 
(Załącznik nr 1 do regulaminu) 
3. Każdy uczestnik może złożyć tylko 1 pracę w ramach jednej z 3 kategorii wiekowych: 
Kategoria I – klasy I-IV, Kategoria II – klasy V-VIII, Kategoria III – szkoły średnie i dorośli. 
4. Złożenie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 

§ 3 
ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

1. Zadaniem wykonanej do konkursu pracy konkursowej jest przedstawienie ciekawych 
zagadnień związanych ochroną środowiska, w tym rozwiązań dotyczących OZE, własnych 
doświadczeń i opinii z tym związanych, rozwiązań stosowanych w swoim otoczeniu: 
domu/ogrodzie/gospodarstwie.  
2. Praca konkursowa powinna być dostarczona w formie elektronicznej na adres e-mail 
lgdpogorze@interia.eu lub przesłana pocztą na adres siedziby LGD. 
3. Forma pracy konkursowej pozostaje dowolna, może zatem to być: rysunek, plakat, komiks 
wykonane techniką dowolną, prezentacja zawierająca nie więcej niż 12 slajdów, 
wypracowanie – tekst pisany nie dłuższy niż dwie strony formatu  A4 i rozmiar czcionki 
minimum 12, itp. 
4. W konkursie przewiduje się nagrody rzeczowe, w tym m.in. solarne gadżety ogrodowe, za 
I, II i III miejsce oraz wyróżnienia. 
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5. Oceny przesłanych prac konkursowych w 3 kategoriach wiekowych dokona Komisja 
Konkursowa powołana przez Organizatora. Ocenie podlegać będą: 

a) Zgodność pracy z tematyką konkursową (skala 1 – 10), 
b) Oryginalność pomysłu (1 – 10), 
c) Jakość i sposób wykonania (1 – 10), 
d) Dbałość o zainteresowanie  odbiorcy (skala 1 – 10), 
- przy czym 1 – oznacza najniższą ocenę, a 10 - oznacza najwyższą ocenę. 
Maksymalna liczba punktów przyznana jednej pracy konkursowej wynosi 40 

punktów. O miejscu na liście prac nagrodzonych będzie decydowała otrzymana średnia 
z liczby punktów przyznawanych przez  członków komisji. (Suma punktów przyznanych przez 
poszczególnych członków komisji / liczba członków komisji). 
6. O sposobie odbioru nagród organizatorzy poinformują po zakończeniu konkursu. 
Wręczenie nagród odbędzie się nie później niż do końca października 2020 r. 
7. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikowanie 
ze wskazaniem autora na stronie internetowej LGD oraz Gminy, na profilu facebook, a także 
w innych wydawnictwach realizowanych w ramach bieżącej działalności organizatora 
konkursu. 

§ 4 
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestników Konkursu danych 
osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail i numeru tel. 
kontaktowego. 
2. Podane dane będą przetwarzane w celach przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz 
w związku z wydaniem nagród, a także w celu promocji działań LGD i sprawozdawczości 
dotyczącej realizacji Planu Komunikacji. 
3. Administratorem moich danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania "Pogórze 
Przemysko - Dynowskie" z siedzibą w Nienadowa 502 A, 37-750 Dubiecko; 
4. Z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: 
lgdpogorze@interia.eu lub pisemnie na adres korespondencyjny Nienadowa 502A, 37-750 
Dubiecko. 
5. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) 
rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie 
obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe). 

 
§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 
2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu 
i interpretacji rozstrzyga Organizator. 
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Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu dla mieszkańców Gminy Rokietnica 
„Dbam o środowisko, korzystam z OZE” 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU 
„Dbam o środowisko, korzystam z OZE”  

 

1. Imię i Nazwisko  
autora pracy konkursowej,  
(rodzica/opiekuna) 

 
 

2. Adres zamieszkania 
 
 

 

3. Adres e-mail   

4. Numeru tel. kontaktowego  

5. Tytuł Pracy  
zgłoszonej do konkursu 

 

6. Krótki opis prezentowanej pracy 
 
 
 
 
 

 

7. Inne informacje autora 
 
 

 

8. Kategoria, do której zgłoszona 
jest praca – proszę zaznaczyć 
odpowiednią znakiem X 

Klasa I-IV  

Klasa V-VIII  

Szkoła średnia i dorośli  

 
Oświadczam, że znane mi są postanowienia Regulaminu Konkursu dla mieszkańców 

Gminy Rokietnica „Dbam o środowisko, korzystam z OZE”, jestem osobą spełniającą 

warunki uczestnictwa w konkursie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w związku z uczestnictwem w konkursie i na cele wskazane w regulaminie. 

  

 

 

…………………………………………… 

data i czytelny podpis  


