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REGULAMIN 

konkursu na „Najciekawszą pamiątkę z Krainy Łęgów Odrzańskich” 

§ 1  

ORGANIZATOR 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie LGD Kraina Łęgów Odrzańskich z siedzibą w 

Prochowicach (59-230), pl. Kopernika 6.  

 

§ 2 

CELE KONKURSU 

1. Głównym celem konkursu jest wykreowanie pamiątek z obszaru LGD Kraina Łęgów Odrzańskich 

nawiązujących do elementów charakterystycznych i wyróżniających lub stanowiących o wyjątkowości 

i unikalności obszaru Krainy Łęgów Odrzańskich, to jest obszaru obejmującego 12 gmin położonych 

między Wrocławiem a Głogowem. Pamiątki powinny nawiązywać do szeroko rozumianego 

dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego Krainy Łęgów Odrzańskich, przy czym 

preferowane będą poniższe obszary tematyczne:  

- Słowianie nad Odrą, w tym Dziadoszanie; 

- Legendy znad Odry; 

- Przyrodnicze symbole Krainy Łęgów Odrzańskich (np. ptaki, lasy łęgowe itp.); 

- Charakterystyczne dla KŁO budownictwo; 

- Rzeka Odra, w tym Szlak Odry. 

Konkurs ma na celu wykreowanie pamiątek  gotowych do kolportowania w dwóch kategoriach: 

1) „Mała” pamiątka do 15 zł; 

2) „Duża” pamiątka do 40 zł. 

2. Dodatkowymi celami konkursu są: 

- kultywowanie i popularyzacja tradycji regionalnych, 

- pogłębianie więzi z regionem oraz integracja środowisk, 

- promocja regionalnego dorobku kulturowego, 

- popularyzowanie i prezentowanie bogactwa i różnorodności regionalnych tradycji rękodzielniczych, 

- rozwijanie kreatywności, aktywności twórczej oraz umiejętności plastycznych w dziedzinie 

tradycyjnego zdobnictwa, 

- umożliwianie prezentacji wytworów twórczej pracy własnej i grupowej. 

 

 

§ 3 
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ZAKRES PRZEDMIOTOWY 

1. Ocenie poddane będą pamiątki wykonane przez rękodzielników i  rzemieślników jedynie z obszaru 

Krainy Łęgów Odrzańskich, to znaczy zamieszkujących i aktywnie działających na obszarze KŁO,            

w dwóch kategoriach: 

1) „Mała” pamiątka do 15 zł; 

2) „Duża” pamiątka do  40 zł. 

Pamiątki powinny nawiązywać do lokalnych tradycji, wzornictwa,  symboliki  i obszaru aktywności 

LGD.  

Każdy z wykonawców może wykonać tylko dwie pamiątki z każdej kategorii. 

Ważne !!!  

Przygotowanie pamiątki powinno  być tak opracowane i skalkulowane, aby koszt jej wykonania nie 

przewyższał kwot określonych w powyższych kategoriach.    

Wykonanie pamiątki należy tak zaplanować, żeby można było wykonać ich większą ilość w krótkim 

czasie z uwagi na to, że najlepsze prace zostaną ujęte w zakresie rzeczowo – finansowym wniosku na 

operację własną LGD KŁO w ramach przedsięwzięcia  Marka Krainy Łęgów Odrzańskich. 

2. W każdej kategorii  przyznawane będą nagrody pieniężne za:  

- I miejsce (500 zł); 

- II miejsce (300 zł); 

- III miejsce (150 zł). 

3. Kryteria oceny.  

Organizator powoła  komisję konkursową, która oceniając pamiątki będzie brała pod uwagę 

następujące kryteria: 

- ogólne wrażenie pamiątki, estetyka i aranżacja (pkt. od 1 – 6); 

- materiały wykorzystane do wykonania pamiątki (pkt od 1 – 6); 

- atrakcyjność pamiątki – relacja ceny do jakości (pkt. od 1 – 6); 

- stopień powiązania z preferowanym obszarem KŁO (pkt. od 1 – 6). 

 

§ 4 

PRZEBIEG I CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Prace wraz z podpisanym FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM należy dostarczyć  do siedziby 

Stowarzyszenia do dnia 20 maja 2019 roku.  
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2. Pamiątki ocenione zostaną w terminie do  14 

dni od zakończenia konkursu. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie www.lgdodra.pl. 

Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.  

 

§ 5 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie.  

2. Zgłoszone i dostarczone pamiątki konkursowe zostają własnością Stowarzyszenia LGD Kraina 

Łęgów Odrzańskich. 

3. Od postanowienia Komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. Prawo interpretacji 

Regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nieujętych w Regulaminie, przysługuje 

Przewodniczącemu komisji konkursowej. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania i udostępniania danych i informacji, 

które są przedmiotem konkursu, w celu jego realizacji i promocji.  

5. Podpisanie Formularza Zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr. 1 jest jednoznaczne z 

zaakceptowaniem Regulaminu niniejszego konkursu. 

6. Przedmioty dostarczone bez Formularza Zgłoszeniowego  lub z nieprawidłowym formularzem 

lub z niepodpisanym formularzem nie będą brały udziału w konkursie. 

7. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Stowarzyszenia LGD Kraina 

Łęgów Odrzańskich pl. Kopernika 6, 59-230 Prochowice. W każdej sprawie dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych można kontaktować się pod nr tel.  76/858 45 45 oraz 

adresem e-mail: lgdodra@op.pl. 

8. Klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczona jest na 

stronie: http://www.lgdodra.pl/kontakt/rodo.  

9. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Stowarzyszenia LGD Kraina Łęgów 

Odrzańskich pl. Kopernika 6, 59-230 Prochowice,  tel. 76/858 45 45 e-mail. lgdodra@op.pl  

www.lgdodra.pl  
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