
                                            
 

REGULAMIN KONKURSU  

NA NAJCIEKAWSZĄ IMPREZĘ KULTURALNĄ, SPORTOWĄ, EDUKACYJNĄ  

ZORGANIZOWANĄ W RAMACH LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA – 

STOWARZYSZENIE „WIR” – WIEJSKA INICJATYWA ROZWOJU 

 
 

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 przeprowadzenia Konkursu na imprezę 

kulturalną, sportową, edukacyjną zorganizowaną na obszarze działania LGD WIR. 

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 00020-6932-UM1600022/09 z dnia 14 stycznia 2010 roku. 

 
 

III. CEL KONKURSU 
 
1. Celem konkursu jest promocja imprez kulturalnych, sportowych edukacyjnych 

odbywających się na obszarze działania LGD WIR oraz wyłonienie najlepiej 

przygotowanej imprezy integrującej i aktywizującej lokalne środowisko. 

2. Zwiększenie wśród społeczności lokalnej zainteresowania udziałem w realizacji 

Lokalnej Strategii Rozwoju „WIO! Współpraca – Integracja – Odnowa”.  

 
IV. ZASADY UCZESTNICTWA 
 

1. Zgłoszone do konkursu imprezy powinny spełniać następujące warunki: 

− Organizatorem imprezy lub współorganizatorem musi być organizacja 

pozarządowa działająca na terenie LGD WIR 

− Impreza powinna być dofinansowana w ramach działania 4.13 Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie 

odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 Leader, 

ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. 



                                            
 

 

V. PRZEBIEG KONKURSU 

 

Przystąpienie do konkursu odbywa się poprzez przesłanie drogą pocztową bądź 

elektroniczną Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) 

w terminie do dnia: 

1. 20 maja 2010 r. 

2. 1 września 2010 r. 

 

Formularze należy nadsyłać na adres: 

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju 

Rynek Staromiejski 5 

73-110 Stargard Szczeciński 

z dopiskiem „Konkurs na najciekawszą imprezę”  

lub na adres e-mail: wir-lgd@wp.pl 

 

Na każdej imprezie biorącej udział w konkursie organizator konkursu rozdawał będzie 

uczestnikom kupony. Głosowanie na najciekawszą imprezę odbywać się będzie poprzez 

wypełnienie kuponu i wrzucenie go do urny lub odesłanie na adres LGD WIR bądź też 

osobiste dostarczenie go do naszej siedziby. 

  

 

VI. KRYTERIA WYBORU I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 
Zostanie powołane Jury Konkursu, które oceni zgłoszone imprezy pod kątem 

następujących kryteriów: 

 

1. Ocena imprezy przez jej uczestników, liczba oddanych głosów; 

2. Liczba przygotowanych atrakcji; 

3. Liczba osób zaangażowanych w imprezę (liderów lokalnych); 

4. Sposób promocji imprezy – liczba artykułów, audycji i ich treść; 

5. Ocena partnerstwa – zaangażowanie innych podmiotów w przygotowanie 

imprezy; 

6. Ocena imprezy pod kątem ich zasięgu – preferowane będą operacje, które obejmą jak 

największy obszar LGD WIR.  

 

VII. NAGRODY 

Dla zwycięzców przewidziano następujące nagrody: 

I. Miejsce – 500,00 zł 

II. Miejsce – 300,00 zł 

III. Miejsce – 100,00 zł 
 



                                            
 

VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie grudnia 2010 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 

 


