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

REGULAMIN KONKURSU

„SKARBY BESKIDZKIEJ MIEDZY”

realizowanego w ramach projektu współpracy o ankronimie SBM

ORGANIZATOR:

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska ul. Józefa

Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa

CELE KONKURSU:

- zwiększenie poczucia przynależności do środowiska lokalnego wśród dzieci

- rozwijanie zainteresowań regionem, historią i tradycją Beskidu Wyspowego

- promocja walorów Beskidu Wyspowego

- utrwalenie zasobów (m.in. przyrodniczych, kutrowych, historycznych) Beskidu Wyspowego

(obszar LGD Dolina Raby oraz LGD Przyjazna Ziemia Limanowska) w formie prac

plastycznych.

TEMATYKA KONKURSU: Konkurs na wykonanie pracy plastycznej pt. „Skarby

Beskidzkiej Miedzy”. Uczestnicy konkursu pokazują skarby miejscowości, gmin, regionu

Beskidu Wyspowego uwzględniając m.in. lokalne zasoby przyrodnicze, historyczne,

kulturowe.

UCZESTNICY KONKURSU: Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych

(kasy 1-3) z terenu gmin członkowskich LGD Dolina Raby oraz LGD Przyjazna Ziemia

Limanowska . W konkursie bierze udział klasa, a nie poszczególni uczniowie. Praca



wykonywana jest zbiorowo pod przewodnictwem nauczyciela kierującego. Każda klasa może

zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

TECHNIKA I WYMIAR PRAC: przedmiotem konkursu jest wykonanie płaskiej pracy

plastycznej dowolną techniką (malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie, wylepianie

itp.) na dowolnym materiale. Format pracy – wielkoformatowy. (minimum format A3, maksymalna

wielkość pracy format A0).

KRYTERIA OCENY PRACY:

- zgodność z tematem konkursu

- oryginalny sposób przedstawienia tematu konkursu

- oryginalność plastycznych rozwiązań (kompozycja, dobór barw, techniki)

- jakość wykonania

ETAPY KONKURSU:

Konkurs będzie rozgrywany dwuetapowo.

Pierwszy etap konkursu – ocena prac przez Komisję Konkursową w podziale na prace

zgłoszone z danej gminy. Komisja będzie przyznawać nagrodę główną oraz nagrodę

wyróżnienie w każdej z gmin członkowskiej obu Partnerów projektu.

Drugi etap konkursu - do drugiego etapu zakwalifikowane są prace, które zajęły pierwsze

miejsca w ramach I etapu konkurs. W drugim etapie prace, w postaci zdjęć będą

udostępnione na funpage projektu „Skarby Beskidzkiej Miedzy”, gdzie internauci będą

oddawać głosy poprzez polubienie danego zdjęcia. W zamieszczonym poście organizator

określi ostateczny termin na oddawanie głosów w postaci polubień. Zdjęcie prezentujące

pracę o najwyższej liczbie polubień otrzyma nagrodę główną.

Termin i miejsce składania prac konkursowych: termin zgłaszania prac konkursowych

upływa: 25.01.2023r. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. Prace należy składać

w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby” Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów

(w przypadku szkół z terenu gmin Biskupice, Gdów, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Trzciana

i Żegocina) oraz w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” ul.

Józefa Piłsudskiego 20, 43-600 Limanowa (w przypadku szkół z terenu gmin Jodłownik,

Dobra, Kamienica, Słopnice, Tymbark, Laskowa, Łukowica, Limanowa oraz Miasto

Limanowa).Wraz z pracą konkursową należy dostarczyć opis pracy wraz z podpisanym

oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych (zał. nr 1 do niniejszego regulaminu) oraz



oświadczenie odnośnie wyboru nagrody, w przypadku wygrania nagrody głównej

w konkursie (zał.nr 2 do niniejszego regulaminu).

Ocena prac i ogłoszenie wyników: oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa

powołana przez Organizatora w skład, w której wejdą przedstawiciele obszaru obu Partnerów

projektu współpracy.

Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane

autorom. Ogłoszenie listy laureatów z I etapu konkursu nastąpi do dnia 03.02.2023r. Za

pośrednictwem strony internetowej www.dolinaraby.pl oraz www.lgdlimanowa.eu.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników.

W terminie do 10.02.2023r. wygrane prace zostaną udostępnione na funpage projektu

„Skarby Beskidzkiej Miedzy” przez Organizatora konkursu. Termin oddawania głosów

zostanie ustalony w poście.

NAGRODYW KONKURSIE

I etap konkursu :

I miejsce – jedna z wybranych poniżej wariantów nagród (wybrana na podstawie zał. nr
2 do regulaminu)

Wariant nr 1 : oczyszczacz powietrza z filtrem HEPA, dyplom oraz słodycze dla uczniów
klasy

Wariant nr 2: stół do tenisa, dyplom oraz słodycze dla uczniów klasy

Wariant nr 3: zestaw nagłośnieniowy z pen drivem, dyplom oraz słodycze dla uczniów klasy

Wariant nr 4: zestaw plastyczny dla całej klasy, dyplom oraz słodycze dla uczniów klasy

Wariant nr 5: zestaw 4 programów edukacyjnych dla dzieci, dyplom oraz słodycze dla
uczniów klasy

katalog programów edukuacyjnych do wyboru: „Tabliczka mnożenia”, „Bezpieczeństwo w
ruchu drogowym”, „Sprytne kostki PL” „Ludzkie ciało”, „Wesoła matematyka w głębinach
morza” „Moje pierwsze słówka EN” „Moje pierwsze słówka DE”, „Polska i jej
województwa”, „Unia Europejska dla dzieci”, „Mądrala i jego safari”, „Madrala na wsi”,
„Matematyka na Dzikim Zachodzie”, „Przygoda detektywa Bartka”.

Nagroda wyróżnienie – pomoce dydaktyczne o wartości 300 - 400 zł, dyplom oraz
słodycze dla uczniów klasy

II etap konkursu

Nagrodą główną dla zwycięskiej pracy w ramach konkursu będzie dyplom oraz umieszczenie

zdjęcia pracy w publikacji pt. „Jadło z Beskidzkiej Miedzy”.

Zapraszamy do udziału !

http://www.dolinaraby.pl


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

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Skarby Beskidzkiej Miedzy”

Opis pracy konkursowej „Skarby Beskidzkiej Miedzy”

Gmina:………………………………..

Nazwa i adres szkoły…………………………………………………….........................................

Klasa:…………………

Liczba uczniów w klasie: ………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna klasy w konkursie :.....................................................................

Telefon kontaktowy: ..............................................................

Tytuł pracy konkursowej: .............................................................................

Krótki opis pracy (technika wykonania, miejsce, które przedstawia praca itp.)
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

………………………………………

Podpis opiekuna klasy

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych, przez Organizatora oraz podmioty współpracujące
przy obsłudze konkursu plastycznego „Skarby Beskidzkiej Miedzy” oraz projektu pn. „Skarby Beskidzkiej Miedzy”
finansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020 w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

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

(data i czytelny podpis opiekuna klasy)



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

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „Skarby Beskidzkiej Miedzy”

Oświadczenie odnośnie wyboru nagrody głównej w konkursie
„Skarby Beskidzkiej Miedzy”

Nazwa i adres szkoły…………………………………………………….........................................

Klasa:…………………

Tytuł pracy konkursowej: ................................................................................................

Wybór wariantu nagrody głównej: (wybrać jedno pole wpisując „x”)
Wariant nr 1 ( oczyszcza powietrza)

Wariant nr 2 stół do tenisa

Wariant nr 3 zestaw nagłośnieniowy z pen drivem

Wariant nr 4 zestaw plastyczny dla całej klasy

Wariant nr 5 zestaw 4 programów edukacyjnych dla dzieci

Katalog programów edukacyjnych dla wariantu nr 5 (wypełnić tylko w przypadku wyboru

wariantu nr 5)

„Tabliczka mnożenie”, Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, „Sprytne kostki PL” „Ludzkie

ciało”, „Wesoła matematyka w głębinach morza” „Moje pierwsze słówka EN” „Moje pierwsze

słówka DE”, „Polska i jej województwa”, „Unia Europejska dla dzieci”, „Mądrala i jego safari”,

„Madrala na wsi”, „Matematyka na Dzikim Zachodzie”, „Przygoda detektywa Bartka”.

Proszę o wpisanie 4 programów z listy powyżej:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany nagrody, w przypadku braku dostępności danego produktu.

Data, Miejscowość Podpis opiekuna klasy

............................................... .............................................


