
 
 

Regulamin konkursu 
„Plan na działanie” 

 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Konkurs organizowany jest w związku z włączeniem społeczności w przygotowanie Lokalnej 

Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kocie Góry” na lata 2023-2027 w ramach 
operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej działania Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego inicjatywy LEADER, poddziałanie „Wsparcie przygotowawcze” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i obejmuje obszary: 
a. kultury, 
b. sztuki, 
c. dziennikarstwa. 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki 
Organizatora, prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.  

3. Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania „Kocie Góry” (zwana dalej „LGD”) z 
siedzibą w Trzebnicy, Rynek 25, 55-100 Trzebnica.  

4. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik lub w przypadku Uczestnika niepełnoletniego 
rodzic/opiekun prawny akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego 
przestrzegania, jak również potwierdza, że Uczestnik spełnia wszystkie warunki udziału w 
Konkursie. Regulamin jest dostępny na stronie LGD „Kocie Góry” www.kociegory.trzebnica.pl.  

5. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Komisja Konkursowa. 
 

§ 2 DEFINICJE 
1. „Uczestnik/Uczestniczka Konkursu” – uczeń/uczennica szkoły podstawowej – klasy ósmej lub 

szkoły  ponadpodstawowej położonej na terenie gmin Zawonia i Trzebnica lub uczeń/uczennica 
szkoły podstawowej – klasy ósmej lub szkoły ponadpodstawowej znajdującej się poza granicami 
gmin Trzebnica i Zawonia, ale będący/a mieszkańcem/mieszkanką gmin Trzebnica i Zawonia.  

2. „Praca konkursowa” – zgłoszony przez Uczestnika/Uczestniczkę pomysł na działanie/projekt dot. 
rozwiązania wybranego/zdiagnozowanego problemu społecznego występującego na obszarze 
gmin Trzebnica i Zawonia. 

3. „Komisja Konkursowa” – powołany przez Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kocie Góry” zespół do 
oceny prac konkursowych. 

 
§ 3 CELE KONKURSU 

1. Budowanie świadomości obywatelskiej u młodzieży.  
2. Zaangażowanie młodzieży w proces  przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru 

Lokalnej Grupy Działania „Kocie Góry” na lata 2023-2027. 
3. Uświadomienie młodzieży roli społeczności lokalnej w aktywnym kształtowaniu życia społecznego 

i wspólnej przestrzeni publicznej.  
4. Kształtowanie krytycznego i twórczego myślenia poprzez zachęcenie do zdiagnozowania 

lokalnych problemów i poszukiwania sposobów ich rozwiązania.  
 

§ 4 ZAKRES I FORMA PRACY KONKURSOWEJ 
1. Praca konkursowa polega na wskazaniu konkretnego problemu/potrzeby występujących na 

obszarze gmin Trzebnica i Zawonia oraz zaproponowanie działania (projektu), które rozwiązałoby 
ten problem. Wskazane problemy/potrzeby powinny być ważne z punktu widzenia młodzieży. 
Przy diagnozowaniu problemu należy zadać sobie pytania: „Czego mi i/lub moim kolegom i 
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koleżankom brakuje w miejscu, w którym mieszkam, spędzam czas, uczę się”, „Co utrudnia 
mi/nam funkcjonowanie, co jest dla mnie/nas nieprzyjazne, problematyczne, zniechęcające?”, 
„Co chciałabym/chciałbym, aby powstało lub zmieniło się/poprawiło w mojej 
okolicy/miejscowości/gminie?”, „Jak powinno się zmienić?” „Co powinno powstać lub być 
realizowane?”. 

2. Praca może być przygotowana w dowolnej formie, np. opisowej/literackiej, malarskiej/graficznej, 
audiowizualnej. Przykładowe formy: list, wywiad, rysunek,  makieta, kolaż, plakat, komiks, 
prezentacja multimedialna, filmik/videoclip, piosenka itd. Ważne jest, aby z pracy jasno wynikał 
zdiagnozowany problem o charakterze lokalnym oraz sposób (działanie/projekt) jego 
rozwiązania.   

 
§ 5 WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów i uczennic klas ósmych szkół podstawowych oraz uczniów i 
uczennic szkół ponadpodstawowych położonych na terenie gmin Trzebnica i Zawonia oraz 
uczniów i uczennic klas ósmych szkół podstawowych oraz uczniów i uczennic szkół 
ponadpodstawowych znajdujących się poza granicami gmin Trzebnica i Zawonia, ale będących 
mieszkańcami tych gminy.  

2. Pracę konkursową może zgłosić jedna osoba lub grupa licząca nie więcej niż 3 osoby. 
3. Praca powinna być zrealizowana samodzielnie i nie naruszać praw osób trzecich.  
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z:  

a. Oświadczeniem Uczestnika oraz w przypadku Uczestnika niepełnoletniego, 
oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego, że Uczestnik posiada prawa autorskie 
osobiste i majątkowe do pracy konkursowej.  

b. Zgodą Uczestnika oraz w przypadku Uczestnika niepełnoletniego zgodą rodzica/opiekuna 
prawnego na: prezentację prac konkursowych, umieszczenie pracy (lub zdjęcia pracy) na 
stronie internetowej LGD oraz wykorzystanie pracy przez LGD do celów informacyjnych i 
promocyjnych, a także uwzględnienia w procesie przygotowywania Lokalnej Strategii 
Rozwoju. 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.  
4. W Konkursie może wziąć udział dowolna liczba Uczestników, przy czym jeden Uczestnik lub jedna 

grupa Uczestników może zgłosić jedną pracę.  
 

§ 6 TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC 
1. Prace konkursowe należy złożyć w terminie od dnia 19.12.2022 r. do dnia  13.01.2023 r.: 

a. w przypadku prac w formie elektronicznej (np. tekst zapisany w pliku pdf lub plik audio/video, 
plik graficzny) na adres mailowy: biuro@unika.net.pl, załączając skan podpisanego formularza 
zgłoszeniowego; 
b. w przypadku prac w formie tradycyjnej lub przestrzennych: Urząd Gminy w Zawoni, ul. 
Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia lub Hala Sportowa w Trzebnicy, ul. Kościelna 9, 55-100 Trzebnica 
dołączając podpisany formularz zgłoszeniowy.  

2. Decyduje data wpływu do siedziby Organizatora. Termin, o którym mowa w ust. 1 jest 
ostateczny. Prace, które wpłyną do Organizatora po wyznaczonym terminie nie zostaną 
zakwalifikowane do Konkursu.  

3. Do pracy konkursowej należy załączyć formularz zgłoszeniowy oraz w przypadku 
Uczestnika/Uczestniczki niepełnoletnich oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego. W przypadku 
grup Uczestników formularz i odpowiednie oświadczenia podpisują wszyscy 
członkowie/członkinie grupy i ewentualnie ich rodzice/opiekunowie prawni (jeśli dotyczy).  
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§ 7 KOMISJA KONKURSOWA I KRYTERIA OCENY 
1. Najlepsze prace konkursowe zostaną wyłonione przez Komisję Konkursową powołaną przez 

Zarząd LGD. 
2. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową w systemie punktacji, a maksymalna ocena 

wynosi 100 punktów z uwzględnieniem poniższych kryteriów i odpowiedniej punktacji:  
a. charakter rozwiązania – od 0 do 40 punktów – ocenie podlegać będą: 

• trafność diagnozy dostrzeżonego problemu;  

• efektywność i kompleksowość działania mającego na celu zniwelowanie 
zdiagnozowanego problemu (stopień, w jaki zaproponowane rozwiązanie 
rzeczywiście przyczynia się do rozwiązania problemu); 

• funkcjonalność zaproponowanego rozwiązania, możliwość jego realizacji; 

•  stopień wpływu przyjętego rozwiązania na życie potencjalnych użytkowników, 
jego dostępność dla różnych grup odbiorców, 

b. kreatywność – od 0 do 40 punktów – ocenie podlegać będą: pomysłowość, nowatorstwo 
w myśleniu o przestrzeni i życiu w gminie, zastosowanie 
nieszablonowych/niestandardowych rozwiązań miejscowego problemu; 

c. jakość wykonania – od 0 do 20 punktów – ocenie podlegać będą środki artystyczne, 
estetyka, staranność, czytelność pracy. 

 
§ 8 NAGRODY 

1. Komisja Konkursowa przyzna trzy nagrody główne za prace, które zdobędą największą liczbę 
punktów.  

2. Wartość nagród wynosi odpowiednio:  
a. 1000 zł,  
b. 600 zł,  
c. 400 zł.  

3. Komisja Konkursowa ma także prawo do przyznania wyróżnień specjalnych.  
4. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmiany podziału kwoty przeznaczonej na 

nagrody w Konkursie. 
5. Nagrody dla Uczestników, o których mowa powyżej, będą przekazywane Uczestnikom lub ich 

rodzicom/opiekunom prawnym w formie bonów w ciągu 10 dni od daty rozstrzygnięcia 
Konkursu. 

6. W przypadku pojawienia się obowiązku podatkowego Organizator zastrzega sobie prawo 
pomniejszenia wysokości nagrody o wysokość podatku. 

7. Obrady Komisji Konkursowej zakończone wyborem zwycięskich prac odbędą się w terminie 
maksymalnie 14 dni od daty zakończenia składania prac konkursowych.  

8. Lista laureatów Konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej LGD. Drogą 
telefoniczną/e-mailową na adres poczty elektronicznej Zgłaszającego, o wynikach Konkursu 
zostaną powiadomieni nagrodzeni Uczestnicy. 
 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Każdy z Uczestników konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób 

trzecich w przypadku, gdyby udostępniona praca konkursowa naruszała prawa, w szczególności 
prawa autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich.  

2. Z chwilą przystąpienia do Konkursu, Uczestnicy przenoszą na Organizatora własność egzemplarza 
pracy konkursowej. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych 
i wyróżnionych prac konkursowych w swoich działaniach, w tym w publikacjach z zachowaniem 



 
 

praw autorskich osobistych przysługujących autorom zgodnie z przepisami ustawy prawo 
autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.). 

3. Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest „Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Plan na 
działanie””. 

 
Zatwierdzam 

Janusz Pancerz 

Prezes LGD „Kocie Góry”



 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Plan na działanie”  

 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Plan na działanie” 

 

 

Imię i nazwisko Uczestnika/Uczestniczki lub Uczestników (w przypadku grupy) 

............................................................................…………………….............................................  

 

Dane kontaktowe: 

telefon: ……………………………………………………………………………………………… 

adres e-mail: …………………………………………………………………………  

 

Klasa ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Nazwa, adres szkoły: 

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

 

Oświadczam, że zgadzam się na warunki Regulaminu Konkursu oraz na 

rozpowszechnianie zdjęć prac/prac przekazanych na Konkurs. 

…………………………………….……………………………….. 

 data i podpis Uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego *  

 

WYRAŻENIE ZGODY 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych podanych w karcie zgłoszenia do Konkursu „Plan na działanie” 

organizowanego przez LGD „Kocie Góry”. Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem/am 

się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych. 

…..…...................................................................  

data i podpis Uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego *  

 

 

*należy wykreślić niewłaściwe 


