
 

 

                                       

 

 

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

 

 

Regulamin konkursu pt. „Pamiątka ze Śliwkowego Szlaku” 
 

§ 1. 

Informacje ogólne 
 

1. Konkurs pt. „Pamiątka ze Śliwkowego Szlaku” organizowany jest w okresie od 28 lutego 2018 r. do 15 

maja 2018 r.  

2. Konkurs pt. „Pamiątka ze Śliwkowego Szlaku” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w 

ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.4 

„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020.   

3. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zwane dalej Organizatorem,  

z siedzibą w Iwkowej. 

4. Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki regionalnej jednoznacznie kojarzonej z obszarem Śliwkowego 

Szlaku tj. gmin:  Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana oraz 

Łososina Dolna, służącej promocji regionu. 

 

§ 2. 

 Zasady konkursu 

 

1. Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletni mieszkańcy obszaru Śliwkowego Szlaku tj. gmin Czchów, 

Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna, w tym: 

m.in. twórcy, artyści, podmioty gospodarcze zajmujące się produkcją pamiątek oraz osoby fizyczne.  

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji Konkursowej.  

W przypadku udziału w konkursie najbliższej rodziny Członka Komisji konkursowej, Członek ten 

zostaje wykluczony z prac komisji konkursowej.  

3. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.  

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie prac konkursowych oraz wypełnienie „Karty 

zgłoszeniowej”. Formularz karty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.   

5. Uczestnik konkursu ma obowiązek złożyć oświadczenie wraz ze zgodą na podanie danych osobowych i 

ich przetwarzanie na potrzeby przeprowadzenia konkursu. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik 

konkursu wyraża zgodę na publikowanie i prezentowanie jego imienia  i nazwiska oraz pracy w mediach, 

na konferencjach i wystawach pokonkursowych. Organizator konkursu oświadcza, iż jest 

Administratorem danych osobowych Uczestników, które to dane będą wykorzystywane wyłącznie do 

realizacji zadań związanych z organizacją konkursu.  

6. Przystępując do konkursu, uczestnik zobowiązuje się przenieść nieodpłatnie na Organizatora wszelkie 

autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do zgłoszonych prac w tym wyłączne prawa do zezwalania 

na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na inne osoby, wraz z 

prawem do dokonywania w nim zmian oraz do nieograniczonego w czasie korzystania w kraju i za 

granicą na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) w szczególności na polach 

eksploatacji związanych z działalnością promocyjną, marketingową i reklamową w tym praw do: 

- wyłącznego używania i wykorzystania prac we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, 

informacyjnej i usługowej, 

- wprowadzania do obrotu i dystrybucji, 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przedmiotu umowy na innych polach eksploatacji 

nieprzewidzianych w umowie. 



 

 

 

§ 3. 

 Przepisy dotyczące prac 

 

1. Przedmiotem konkursu mogą być: rzeźba, płaskorzeźba, malarstwo na szkle, plecionkarstwo, kowalstwo 

artystyczne, garncarstwo, wytwory rękodzieła artystycznego lub ludowego, produkty spożywcze i inne.  

2. Prace konkursowe muszą mieć związek z obszarem, o którym mowa § 1 pkt. 4 

3. Prace konkursowe uczestnik wykonuje z własnych materiałów.  
4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę.  

5. Prace zgłoszone do konkursu muszą być wykonane samodzielnie i być pracami autorskimi wcześniej nie 

nagradzanymi w innych konkursach.  

6. Uczestnicy konkursu przejmują od Organizatora pełną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, 

jakie mogą powstać w związku z ewentualnym naruszeniem jakichkolwiek praw tych osób do 

zgłoszonych prac.  

7. Każda praca musi mieć dołączoną metryczkę zawierającą imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Autora.   

8. Prace należy składać do dnia 15 maja 2018r. w siedzibie Organizatora tj.  

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” 

32-861 Iwkowa 468 

w godz. 8.00 – 16.00 

 

9. Pracę do siedziby Organizatora uczestnik dostarcza na własny koszt.  

10. Pracę wraz z złącznikami należy złożyć w taki sposób aby była trwale zabezpieczona przed ewentualnym 

zniszczeniem (np. w kopercie, w pudełku itp.).  

11. Prace i zgłoszenia niezgodne z regulaminem, dostarczone po terminie lub zniszczone w wyniku 

niewłaściwego opakowania, nie będą brały udziału w konkursie.  

12. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle 

zabezpieczonych prac.  

 

§ 4. 

Terminarz konkursu 

 

1. Termin składania prac na adres wskazany w punkcie § 3 pkt. 8 mija dnia 15.05.2018 r.  

2. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne.  

3. Komisja oceni zgłoszone prace do dnia 31.05.2018r. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie 

internetowej LGD, a o oficjalnym ogłoszeniu i wręczeniu nagród laureat oraz pozostali uczestnicy 

konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany, przedłużenia lub nierozstrzygnięcia Konkursu w 

razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych lub zmiany terminu i miejsca ogłoszenia wyników 

konkursu.  

 

 

§ 5. 

Nagrody i wyróżnienia 

 

1. W konkursie zostanie przyznane nagrody rzeczowe o wartości: 

- I miejsce – 500,00 zł  

- II miejsce – 400,00 zł 

- III miejsce – 300,00 zł 

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

3. Prace konkursowe, z wyjątkiem nagrodzonych mogą zostać zwrócone ich autorom lub staną się 

własnością Organizatora bez konieczności przenoszenia praw autorskich. 

 

§ 6. 

Postanowienia końcowe 



 
1. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie dostępny w siedzibie Organizatora, jak również na stronie 

internetowej www.nasliwkowymszlaku.pl.   

2. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu. 

3. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia przez niego 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.  

5. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerami telefonu: 14 68 44 549, 

661 242 363, za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl lub 

bezpośrednio w siedzibie Organizatora.   

 

http://www.nasliwkowymszlaku.pl/

