„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

REGULAMIN
Konkursu wiedzy ,,Odkrywamy Ziemię Lubawską‘‘
§1
Organizator
Organizatorem konkursu wiedzy jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska
z siedzibą w Kurzętniku przy ul. Sienkiewicza 2.
§2
Cel
1. Celem konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy o działaniach prowadzonych przez LGD,
promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (obszar gmin: Kurzętnik, Grodziczno,
Nowe Miasto Lubawskie, Lubawa, Biskupiec, Rybno oraz miast Lubawa i Nowe Miasto
Lubawskie), zainteresowanie uczniów szkół podstawowych historią regionu Ziemi Lubawskiej,
jej zabytkami oraz inspirowanie w odkrywaniu ciekawych miejsc pod względem przyrodniczym,
historycznym i krajobrazowym.
2. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD
www.lgdziemialubawska.pl. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod
numerami telefonu: 56 49 181 63, kom. 514 154 474 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 –
15.30.
3. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie czteroosobowa Komisja.
4. Zadaniem Komisji konkursu będzie zapewnienie poprawnego i zgodnego z Regulaminem
przebiegu konkursu oraz rozwiązywanie kwestii spornych.
§3
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z obszaru LGD Ziemia Lubawska
(gmina Kurzętnik, Grodziczno, Nowe Miasto Lubawskie, Lubawa, Biskupiec, Rybno oraz miast
Lubawa i Nowe Miasto Lubawskie). Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie
szkół podstawowych klas VI, VII i VIII zameldowani na obszarze w/w gmin.
2. Uczestników konkursu zgłasza szkoła podstawowa z obszaru LGD Ziemia Lubawska.
Stowarzyszenie pozostawia szkołom pełną swobodę, co do sposobu wyboru uczestników
konkursu.
3. Każda szkoła ma obowiązek zgłosić trzech uczestników wraz z opiekunem, który będzie
jednocześnie osobą do kontaktu w sprawach organizacyjnych związanych z konkursem.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie przez szkołę poprawnie wypełnionego
Formularzu zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 1 do regulaminu oraz wypełnionych
przez każdego zgłoszonego uczestnika Oświadczeń uczestnika konkursu, których wzór stanowi
Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
5. Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1) wraz z Oświadczeniami uczestników konkursu
(Załącznik nr 2), należy przesłać do Biura LGD Ziemia Lubawska pocztą na adres:
Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska
ul Sienkiewicza 2
13-306 Kurzętnik,
z dopiskiem - ,,Konkurs’’
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA LUBAWSKA
ul. Wybudowanie 4, 13-306 Kurzętnik
Biuro: ul. Sienkiewicza 2, 13- 306 Kurzętnik
tel/faks: (56) 491 8163
www.lgdziemialubawska.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

lub złożyć osobiście w Biurze Stowarzyszenia.
6. Zgłoszenia przyjmujemy do 3 grudnia 2018 roku od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 –
15:30.
7. Zgłoszenia uczestników, które wpłyną do Biura LGD po terminie określonym w §3 pkt. 6 nie
będą rozpatrywane.
8. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszenia do Biura
Stowarzyszenia.
§4
Przebieg konkursu
1. Uczestnicy konkursu otrzymają do wypełnienia test zawierający 40 pytań opracowanych na
podstawie materiałów źródłowych.
2. Testy zostaną przygotowane przez specjalistów z różnych dziedzin (historii, przyrody Ziemi
Lubawskiej, jednostek samorządu terytorialnego oraz LGD Ziemia Lubawska) przy
współpracy z Zarządem i Biurem LGD.
3. Czas ma rozwiązywanie testu będzie ograniczony.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rożentalu
(14-229 Rożental 140a). Rozpoczęcie o godz. 10:00.
5. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród przewidziane jest po zakończeniu części
testowej i podsumowaniu wyników konkursu.
§5
Nagrody w konkursie
1. Organizator przewiduje nagrody upominkowe dla każdego uczestnika konkursu.
2. Dla uczniów reprezentujących szkoły, które zajmą I, II i III miejsce przewidziano atrakcyjne
nagrody.
§6
Dodatkowe regulacje
1. W przypadku otrzymania przez uczestników jednakowej liczby punktów, zorganizowana zostanie
dogrywka.
§7
Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie uczestników oznacza akceptację warunków konkursu określonych w niniejszym
Regulaminie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku uczestników w mediach oraz
na stronach internetowych w celach promocyjnych.
3. LGD zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o czym będzie informować na bieżąco.
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