
                             

REGULAMIN

konkursu  pt:    SKECZ ”na” LGD   

Celem konkursu jest promocja działań Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi
Kraśnickiej oraz terenu Lokalnej Strategii Rozwoju Ziemi Kraśnickiej. 
Konkurs  jest  okazją  do  przedstawienia  działań  LGD  oraz   integracji  społeczeństwa
wiejskiego.

1. Organizatorem Konkursu  jest  Stowarzyszenie Lokalna  Grupa Działania  Ziemi  Kraśnickiej
ul. Jagiellońska 5,  23-200 Kraśnik.

2. Prawo zgłaszania skeczy do Konkursu przysługuje wszystkim KGW, Stowarzyszeniom oraz
osobom fizycznym zamieszkującym teren objęty LSR Ziemi Kraśnickiej.

3. Ogłoszenie o Konkursie zawierające termin przyjmowania zgłoszeń wraz z regulaminem zo-
stanie opublikowane na stronach internetowych  stowarzyszenia: www.lgdkrasnik.pl.

4. Zgłoszenie do Konkursu składa się na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Re-
gulaminu w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o Konkursie.

5. Laureatów Konkursu wyłoni komisja konkursowa.
6. Na pierwszym posiedzeniu komisja konkursowa przyjmie regulamin pracy oraz wybierze ze

swojego grona przewodniczącego. .
7. Komisje konkursowe dokonają wyboru trzech najlepszych skeczy o Lokalnej Grupie Działa-

nia Ziemi Kraśnickiej oraz terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju tj. powiat kraśnicki. 
8. Laureaci I, II i III miejsca w konkursie w każdej kategorii otrzymają nagrody w postaci bo-

nów zakupowych.
9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2015 roku. 
10. Zgłoszenie  należy przesłać drogą mailową na adres  Biuro@lgdkrasnik.pl oraz pocztą

tradycyjną na adres  Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej ul.  Jagiellońska 5,  
23-200  Kraśnik.  Wraz  z  kartą  zgłoszeniową  należy  załączyć  na  nośniku  DVD
( opisanym) nagrany skecz wraz z opisem. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu
29.05.2015r. godz. 14:00

11. Dodatkowo laureat konkursu  zobowiązuje się  do wystąpienia na co najmniej 2 imprezach w
powiecie kraśnickim z wygranym skeczem promując Lokalną Grupę Działania Ziemi Kra-
śnickiej.

12. Komisje Konkursowe dokonają oceny punktowej zgłoszonych projektów według następują-
cych kryteriów:

1)Pomysłowość/ Innowacyjność propozycji 0-20 pkt ;
2) Informację zawarte w skeczu o LGD oraz terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju

Ziemi Kraśnickiej 0-30 pkt.
13. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Gru-

pa Działania Ziemi Kraśnickiej.
14. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

mailto:Biuro@lgdkrasnik.pl


                             

Etap I – komisja konkursowa oceni na podstawie dostarczonych nagrań skecze z których wy-
bierze trzy z najwyższą liczbą punktów
Etap II- nastąpi na początku czerwca 2015r. – trzy wybrane skecze zostaną zaprezentowane
„ na żywo” przed komisją konkursową we wcześniej uzgodnionym terminie i miejscu. Po II
etapie zostanie przyznane miejsce I,II,III.

15. Organizator Konkursu nie zwraca nadesłanych materiałów.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie materiałów  podczas

transportu lub przekazu pocztowego.
17. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  przetwarzania  i  udostępniania  informacji,  które  są

przedmiotem Konkursu w celu jego realizacji i promocji. 
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenie wygranych skeczy na stronie interneto-

wej WWW.lgdkrasnik.pl poprzez kanał YouTube.
19. Podpisanie  formularza  zgłoszeniowego  jest  jednoznaczne  z  zaakceptowaniem Regulaminu

Konkursu.
20. Zgłoszenie złożone na nieprawidłowym formularzu, bez wymaganych załączników, nie podpi-

sane przez osoby uprawnione do reprezentowania zgłaszającego lub ich pełnomocników nie
będzie brało udziału w konkursie.

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
Konkurs w ramach konkursu SKECZ na LGD

http://WWW.lgdkrasnik.pl/


                             

DANE UCZESTNIKA (proszę wypełnić drukowanymi literami)

1. Nazwa/imię i 
nazwisko* :          ......................................................
....................................................................................
...............................;

2. Adres :   ....................…………………………………………………………………………...…..
…..; 
…………........................................................................................................................................................ ;

3. Dane do kontaktu:

Osoba do kontaktu:…………………………………………………………………………………..;

tel.: ……...................................…............,     email:.. ............................................................................;

4. Krótki opis skeczu:

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

6.  Załączniki :

……………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym  potwierdzam  prawdziwość  podanych  informacji.  Wyrażam  zgodę  na  przechowywanie  i  przetwarzanie  danych
osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej na potrzeby organizacji wyjazdu w związku z Ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych. (Za podanie nieprawdziwych danych zostaną wyciągnięte odpowiednie sankcje prawne)

………………………………………….                                                      
(podpis osoby reprezentującej kandydata                                                                             

*Jeśli dotyczy osoby fizycznej


