REGULAMIN KONKURSU
,,ZNASZ KRAINĘ DINOZAURÓW’’

PREAMBUŁA
Konkurs ,,Znasz Krainę Dinozaurów’’ jest realizowany w ramach Planu Komunikacyjnego LGD ,,Kraina
Dinozaurów’’ w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Poddziałanie: 19.4 - Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Budowanie pozytywnego wizerunku LSR wśród mieszkańców obszaru oraz gości poprzez informowanie ich
o zasobach występujących na obszarze LGD KD oraz o możliwościach dofinansowania oraz o już zrealizowanych
w ramach lokalnej strategii projektach i bezpośrednich korzyściach wynikających z ich realizacji.

Konkurs zostanie zorganizowany podczas wydarzenia ,,Noc Muzeum 2021’’
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania 19.4 - Wsparcie na
rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” z siedzibą
w Ozimku.
Obszar objęty konkursem - obiekty znajdujące się w gminach: Chrząstowice, Dobrodzień, Zębowice,
Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie oraz siedziba LGD ,,Kraina Dinozaurów’’
Cel konkursu:
1. Zwiększenie atrakcyjności, rozpoznawalności i odwiedzalności regionu ,,Krainy Dinozaurów‘‘
poprzez wykorzystanie ich zasobów lokalnych a szczególności zasobów kulturowych.
2. Zachowanie oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego regionu poprzez prezentację
lokalnych zasobów, udostępnienie ich odwiedzającym oraz umożliwienie im zapoznania się historią i
położeniem.
3. Wiedza dotycząca różnorodności ,,Krainy Dinozaurów‘‘
4. Właściciele/opiekunowie obiektów otrzymają możliwość wypromowania posiadanych zasobów
historycznych i kulturowych poprzez promocję tych miejsc oraz rozpowszechnianie informacji o
tych obiektach przez zamieszczenie informacji na stronach internetowych Stowarzyszenia oraz
rozpowszechnianie ich wśród mieszkańców terenu LGD oraz gości odwiedzających nasz teren.
§1
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych – z obszaru objętego LSR LGD Kraina Dinozaurów’’
oraz dla wszystkich chętnych do wzięcia udziału w wydarzeniu również spoza obszaru LGD KD.
2. Każdy z uczestników może zgłosić się do LGD KD w Ozimku (osobiście bądź telefonicznie)
i odpowiedzieć na 5 pytań związanych z obszarem LGD.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do siedziby Wykonawcy konkursu
zgłoszenia:
a) oryginał wypełnionego formularza zgłoszeniowego (Zał.1 do Regulaminu)
b) Kart z min. 5 pieczątkami z odwiedzanych Izb Regionalnych/ Muzeów
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- pod adresem Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”,
ul. J. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek, tel. 605052777
- w terminie od 17.05.2021 r. do 21.05.2021 r. do godziny 12.00.
4. Zgłoszenia złożone lub dostarczone po wyznaczonym nieprzekraczalnym terminie nie będą
rozpatrywane. W przypadku wysyłki (kart z pieczęciami) decyduje termin otrzymania zgłoszeń przez
Organizatora Konkursu, a nie data wysyłki.
5. Dostarczenie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez zgłaszającego na nieodpłatne
wykorzystanie wszystkich nadesłanych materiałów w celach promocyjnych, w tym m.in.
na wykorzystanie poprzez wystawy, publikacje on-line oraz publikacje promocyjne drukiem.
§2
OCENA
1. Ocenie w konkursie podlegać będą przekazane karty z pieczęciami (uzyskanymi podczas nocnych
odwiedzin izb/ muzeum w dniu 15.05.2021 w godz. 18.00 – 24.00) oraz prawidłowe odpowiedzi na
pytanie zadane podczas odwiedzin w siedzibie LGD bądź telefonicznie.
2. Odpowiedzi wraz z kartami z pieczęciami będą podlegać ocenie pracownika biura LGD wraz z
jednym członkiem zarządu.
3. Nagrodą w konkursie jest:
a) sesja zdjęciowa nagrodzonego uczestnika wraz z zamieszczeniem na Stronie Internetowej
i facebook LGD „Kraina Dinozaurów”
b) nagroda przygotowana przez LGD ,,Kraina Dinozaurów’
4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do nie przyznania wszystkim uczestnikom nagród w konkursie.
5. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 24.05.2021 r. poprzez publikację na stronie Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”: www.krainadinozaurow.pl
6. Od oceny komisji nie przysługuje uczestnikom odwołanie.
§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. zapewniają Zgłaszającym możliwość wglądu do swoich danych, ich
poprawiania i usuwania.

Załącznik do Regulaminu:
1. Formularz zgłoszeniowy
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