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Regulamin konkursu 
„Działalność na rzecz promocji obszarów LGD Pogórze Przemysko - Dynowskie  

i LGD Kraina Sanu, w tym produktów i usług lokalnych” 
 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorami konkursu są: 
a) Lokalna Grupą Działania "Pogórze Przemysko - Dynowskie" adres: Nienadowa 502A, 37-750 
Dubiecko, i  
b) Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania,  adres: 37-204 Tryńcza 375. 

2. Konkurs jest organizowany w ramach projektu współpracy pt. „Produkty lokalne – akcenty 
nadające smak regionom”  - PLANSR. 

 
§2 

CEL KONKURSU 
Celem konkursu jest promowanie obszarów działania organizatorów, pobudzenie do aktywnej 
działalności w zakresie promocji produktów i usług lokalnych oraz uhonorowanie starań Kół 
Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń oraz innych podmiotów działających w tym zakresie. 

 
§3 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
1. Uczestnikami konkursu mogą być zarejestrowane: Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia 
i podmioty, których działalność opiera się na produkcie lokalnym (np. kulinaria, rękodzieło, produkty 
turystyczne), działające na terenie organizatorów, zwanych dalej uczestnikami konkursu.  
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

a) zapoznanie się z regulaminem konkursu,  
b) złożenie „Zgłoszenia udziału w konkursie” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu. 

3. Zgłoszenia udziału w konkursie dokonuje się przesyłając zgłoszenie w formie drukowanej 
i elektronicznej zawierające następujące informacje: 

- nazwę uczestnika konkursu 
- dane kontaktowe: adres, numer telefonu oraz adres e-mail,  
- imiona i nazwiska osób wyznaczonych do reprezentacji (Przewodnicząca KGW, Prezes itp.),  
- rok założenia i/lub rok rejestracji uczestnika konkursu.  
- prezentację działalności uczestnika konkursu na rzecz promocji obszarów, w tym produktów 
i usług lokalnych. (W prezentacji prosimy dokonać opisu działalności, podejmowanych inicjatyw 
w odniesieniu do zapisów §4 pkt. 5 niniejszego regulaminu (maksymalnie 1 strona formatu A4, 
około 3000 znaków). Załączyć 3 zdjęcia prezentujące najciekawsze wydarzenie z działalności wraz 
z podpisem do zdjęć. dodatkowo można wskazać adresy strony internetowych profile Facebook, 
youtube, na których opisywana jest działalność uczestnika konkursu. 
- opis przedstawiający jeden produkt lokalny/usługę, którym uczestnik konkursu chce się 
pochwalić, poszczycić i przedstawić jako sztandarowy dla swojej działalności (maksymalnie 1/2 
strony formatu A4 około 1500 znaków) Załączyć 1 zdjęcie z podpisem. 
- datę sporządzenia informacji i podpis osób reprezentujących uczestnika konkursu. 
- zgodę autorów/pełnoprawnych dysponentów załączonych zdjęć na ich przetwarzanie przez 
organizatorów konkursu wraz z datą i podpisem, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 
niniejszego regulaminu 
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4. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie informacji 
i zdjęć w nim zawartych w publikacji wydawanej w ramach projektu PLANSR, na stronach 
internetowych organizatorów, na profilu facebook, a także w innych wydawnictwach realizowanych 
w ramach działalności organizatorów  konkursu. 
5. Złożenie Zgłoszenia udziału w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 
 

§4 
ZASADY KONKURSU 

1. Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać od dnia 02.01.2023 do dnia 31.01.2023 r.  
2. Miejsce składania zgłoszenia udziału w konkursie 

a) Uczestnicy konkursu z obszaru LGD Pogórze Przemysko – Dynowskie składają zgłoszenia na 
adres wskazany w §1 a), formę elektroniczną należy nagrać na nośniku danych lub przesłać na 
adres mailowy: lgdpogorze@interia.eu   
b) Uczestnicy konkursu z obszaru LGD Kraina Sanu składają zgłoszenia na adres wskazany w §1 b), 
formę elektroniczną należy nagrać na nośniku danych lub przesłać na adres mailowy: 
krainasanu.lgd@gmail.com 

3. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu jego formy drukowanej do Organizatorów. 
4. Oceny przesłanych Zgłoszeń udziału w konkursie dokona 6 osobowa Komisja Konkursowa 
powołana przez Organizatorów. (Po 3 osoby wytypowane przez Zarządy Organizatorów spośród 
członków LGD i/lub pracowników biur).   
5. Punkty zostaną przyznane przez członków Komisji Konkursowej uznaniowo za: 
a) ogólna aktywność na rzecz promocji obszarów, w tym promocji produktów i usług lokalnych (skala 
0 – 10); 
b) kultywowanie dziedzictwa kulinarnego (skala 0 – 5); 
c) kultywowanie dziedzictwa rękodzielniczego (skala 0 – 5) 
d) kultywowanie dziedzictwa kulturowego (skala 0 – 5) 
e) działalność na rzecz rozwoju lokalnej oferty produktów turystycznych (skala 0 – 5) 
f) współpraca z innymi podmiotami na obszarze działania organizatorów konkursu (skala 0 – 5) 
g) produkt lokalny wyróżniający uczestnika konkursu na obszarze działania partnerów (skala 0 – 10) 
h) uczestnicy konkursu, którzy zarejestrowali działalność w latach 2020-2022 otrzymają dodatkowe 
5 pkt. 
6. Na podstawie wyników uznaniowej oceny punktowej zostanie stworzona lista rankingowa. 
O miejscu na liście rankingowej będzie decydowała otrzymana średnia z liczby punktów 
przyznawanych przez członków komisji. (Wyliczenie: suma punktów przyznanych przez 
poszczególnych członków komisji / liczba członków komisji). W przypadku takiej samej liczby 
punktów decyduje kolejność zgłoszenia (data i godzina). 
7. Komisja konkursowa spośród wszystkich zgłoszeń wybierze do uhonorowania nagrodami 52 
uczestników konkursu. 
8. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniom. 
 

§5 
NAGRODY DLA LAUREATÓW 

1. Nagrody dla uczestników konkursu zapewnią organizatorzy w postaci nagród rzeczowych takich 
jak: namioty wystawowe, grille gazowe, kociołki elektryczne, termosy do żywności, podgrzewacze 
gastronomiczne, lodówki przenośna, witryny/tace chłodzące, ogrzewacze gazowe, które zostaną 
zakupione w ramach projektu współpracy, o którym mowa w §1 pkt. 2. ze środków PROW 2014-2020 

mailto:lgdpogorze@interia.eu
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w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną 
grupą działania”. 
2. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi podczas imprezy promującej produkty 
lokalne „Bazar Smaków” w Kuryłówce – maj/czerwiec 2023r.  
3. Zwycięzcy konkursu zobowiązują się do udziału w wystawie produktów lokalnych podczas ww. 
imprezy.  
4. Zwycięzcom nie przysługuje prawo zamiany wygranej nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inne 
przedmioty. 

§6 
DANE OSOBOWE 

1. Dane osobowe widniejące w zgłoszeniach udziału w konkursie będą przetwarzane w celach 
przeprowadzenia niniejszego Konkursu, wydania nagród, wydania publikacji promującej obszary 
organizatorów, a także w celu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Projektu współpracy PLANSR. 
2. Administratorami danych osobowych będą organizatorzy konkursu; 
3. Z administratorami danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres 
korespondencyjny wskazany w §1. lub adresy mailowe organizatorów. 
4. 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). 
 

§7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie informacje na temat konkursu zamieszczone zostaną na stronach internetowych 
Organizatorów, 
2. Organizatorzy konkursu są uprawnieni do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Konkursu. 
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Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu  
„Działalność na rzecz promocji obszarów LGD Pogórze Przemysko - Dynowskie i LGD Kraina Sanu, 

w tym produktów i usług lokalnych” 
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE 
„Działalność na rzecz promocji obszarów LGD Pogórze Przemysko - Dynowskie  

i LGD Kraina Sanu, w tym produktów i usług lokalnych” 

 
1. Nazwa uczestnika konkursu  

2. Dane kontaktowe: adres, numer 

telefonu oraz adres e-mail 
 

3. Imiona i nazwiska osób 

wyznaczonych do reprezentacji 

(Przewodnicząca KGW, Prezes itp.), 

 

4. Rok założenia i/lub rok rejestracji 

uczestnika konkursu 
 

5. Prezentacja działalności uczestnika 

konkursu na rzecz promocji obszarów, 

w tym produktów i usług lokalnych. 

(Opis nie dłuższy niż 1 strona formatu 

A4/ około 3000 znaków) 

 

6. Opis przedstawiający jeden produkt 

lokalny/usługę, którym uczestnik 

konkursu chce się pochwalić, 

poszczycić i przedstawić jako 

sztandarowy dla swojej działalności. 

(Opis nie dłuższy niż 1/2 strony 

formatu A4/ około 1500 znaków) 

 

7. Podpisy do załączonych fotografii  

Oświadczam/y, że znam/y postanowienia Regulaminu Konkursu i spełniam/y warunki uczestnictwa. 

Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w związku 

z uczestnictwem w konkursie i na cele wskazane w regulaminie. 

Udzielam/y nieodpłatnego prawa wykorzystania przedstawionych informacji do potrzeb wydania 

publikacji w ramach projektu "Produkty lokalne – akcenty nadające smak regionom".  Zgoda obejmuje 

wykorzystanie i  utrwalanie informacji w celach i zakresie zgodnym z realizacją projektu i i wskazanym 

w regulaminie konkursu  

 

…………………………………………… 

data i czytelny podpis osób wyznaczonych 

do reprezentacji 
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Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu  
„Działalność na rzecz promocji obszarów LGD Pogórze Przemysko - Dynowskie i LGD Kraina Sanu, 

w tym produktów i usług lokalnych” 
 
 

Zgoda autora/pełnoprawnego dysponenta  
na wykorzystanie zdjęć przekazanych organizatorom konkursu  

„Działalność na rzecz promocji obszarów LGD Pogórze Przemysko - Dynowskie  
i LGD Kraina Sanu, w tym produktów i usług lokalnych” 

 
 

Imię i nazwisko/ Nazwa ........................................................................................................................... 

 

Dane kontaktowe (adres, telefon) ........................................................................................................ 

 

 

Oświadczam, że jestem autorem/pełnoprawnym dysponentem1 zdjęć udostępnionych 

w zgłoszeniu do konkursu „Działalność na rzecz promocji obszarów LGD Pogórze Przemysko - Dynowskie 

i LGD Kraina Sanu, w tym produktów i usług lokalnych” udzielam nieodpłatnego prawa wykorzystania 

przekazanych zdjęć na potrzeby wydania publikacji w ramach projektu współpracy "Produkty lokalne –

akcenty nadające smak regionom".  Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie 

wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium w celach i zakresie zgodnym z realizacją 

projektu i wskazanym w regulaminie konkursu. 

 

 

 

…………………………………………… 

data i czytelny podpis 

                                                           
1
 Zaznaczyć właściwe 


