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REGULAMIN KONKURSU  

„ DZIEDZICTWO KULTUROWE ”  

 
 

I. ORGANIZATOR 
 
Organizatorem niniejszego konkursu jest Lokalna Grupa Działania – Stowarzyszenie 
„WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, zwana dalej LGD WIR. 
 

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pn.” Dziedzictwo 

Kulturowe”  zorganizowanym na obszarze działania LGD tj. sześciu gmin: 
Chociwel, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard Szczeciński, Suchań. 

2. Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa 
Rozwoju w ramach Działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 
nabywanie umiejętności i aktywizacja. Operacja jest współfinansowana 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie 
z umową nr 00033-6932-UM1600032/10 z dnia 15 marca 2011 roku. 

 
 

III. CEL KONKURSU 
 
1.  Podtrzymanie i pielęgnowanie tradycji kulturowej poprzez rozbudzenie 

zainteresowania regionalną twórczością artystyczną,   
2.  Poszukiwanie dawnych wzorów, technik zdobnictwa oraz ocalenie ich od 

zapomnienia 
3. Zwiększenie wśród społeczności lokalnej zainteresowania udziałem w realizacji 

Lokalnej Strategii Rozwoju „WIO! Współpraca – Integracja – Odnowa”.  
4. Promocja dziedzictwa kulturowego 
 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA 
 



- uczestnicy osoby fizyczne, Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, wszyscy  z 
terenu gmin: Chociwel, Kobylanka, Marianowo, Stara Dabrowa, Stargard Szczeciński, 
Suchań  
- dziedzina sztuki ludowej ( cztery kategorie): 1.koronkarstwo, 2.hafciarstwo, 3.plastyka 
obrzędowa( np. palmy, pisanki, ozdoby bożonarodzeniowe itp.), 4.rzeźba lub 
płaskorzeźba  
- nadesłane prace nie mogą być wcześniej prezentowane w innych konkursach 
- prace zgłoszone na konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną 
twórczość osoby( osób) biorących udział 
-Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zwrócone po objazdowej galerii we wszystkich 
gminach o czym autorzy zostaną powiadomieni. 
- każdy z uczestników może wykonać do trzech prac 
- wszystkie prace powinny zawierać tytuł, imię i nazwisko, adres do korespondencji lub 
kontakt 
- do prac należy załączyć wypełnioną kartę zgłoszenia( zał. nr 1) 
 

V. PRZEBIEG KONKURSU 
 
Przystąpienie do konkursu odbywa się poprzez dostarczenie  osobiście do siedziby 
Stowarzyszenia  w terminie do dnia: 30 września 2012 r. pracy  wraz z kartą, która 
stanowi zał. nr 1. 
 

              na adres: 
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju 
Rynek Staromiejski 5 
73-110 Stargard Szczeciński, pok.311  
 
 
 
 

VI. KRYTERIA WYBORU I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
 

Zostanie powołane trzy osobowe Jury Konkursu, które oceni zgłoszone prace pod 
kątem: 
 
1. Wyraźne odniesienie do tradycji 1-5 pkt. 
2. Dostępność wykorzystanego w projekcie materiału 1-5 pkt. 
3. Niekonwencjonalność dzieła 1-5 pkt 
4. Estetyka 1-5 pkt 

VII. NAGRODY 
Dla zwycięzców przewidziano następujące nagrody: 

                       CZTERY NAGRODY GŁÓWNE W WYOKOŚCI 300,00 zł (radiomagnetofon) 
DWANAŚCIE Wyróżnień 50,00 zł ( album o sztuce) 

 



VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w drugiej połowie października 2012  roku. Wyniki 
zostaną ogłoszone na stronie internetowej Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa 
Rozwoju. Nastąpi też uroczyste wręczenie nagród. 
 

IX. PRAWA UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORÓW 
 
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych 
osobowych do celów konkursu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 
29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zmianami). 
 

X. INFORMACJE DODATKOWE 
 

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Lokalna Grupa Działania – 
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Rynek Staromiejski 5, 73-110 
Stargard Szczeciński, tel. 91 578 43 78, e-mail: wir-lgd@wp.pl 

 


