
Regulamin KONKURSU „Mój projekt- moja pasja” 

Organizator- Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania „ Gościniec 4 Żywiołów” z 

siedzibą w Zakrzowie , 34-145 Zakrzów 175.  

Uczestnicy konkursu: mieszkańcy, młodzież szkół ponadpodstawowych z obszaru LGD Gościniec 4 Żywiołów( 

gminy- Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Stryszów, Mucharz).  

Przedmiotem konkursu jest wykonanie  projektów : 

1. dowolnego obuwia 

2. pamiątki, gadżetu z Kalwarii Zebrzydowskiej   

3. oferty turystycznej- np. trasa zagadek, inne 

 

Formy projektów:  

1. w formie elektronicznej (np. jako skan rysunku lub zdjęcie projektu, itp.)1920x1200  lub więcej (JPG, PNG) 

2. jako wydruk na formacie A4 lub większym 

3. jako rysunek, szkic na arkuszu w formacie A4 lub większym 

4. jako model wykonany w skali 1:1 w dowolnej technice 

 

Każda praca powinna być opisana nazwiskiem i imieniem . Prace elektroniczne powinny być zapisane na płycie 

CD lub DVD i dostarczone na adres Organizatora, do dnia 17.10.2019r.  

 

Warunki uczestnictwa: warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie osobiście lub pocztą z 

odpowiednim wyprzedzeniem, wykonanych projektów wraz z Formularzem Zgłoszeniowym wraz z  

Oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych (załącznik nr 1)na adres korespondencyjny: biuro LGD                    

„ Gościniec 4 Żywiołów”  , 34-145 Zakrzów 175.  

 Każde zgłoszone prace  powinny zostać dostarczone w kopercie i opisanej: imieniem i nazwiskiem. 

Wypełnienie formularza i dostarczenie projektów jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw 

autorskich do prezentowanego projektu oraz o akceptacji Regulaminu Konkursu ( załącznik nr 2).  

 

Informacje dla uczestników: dostarczone na konkurs materiały nie podlegają zwrotowi. Z chwilą dostarczenia 

prac przechodzą na własność Organizatora, który uzyskuje autorskie prawa majątkowe do dostarczonych prac. 

Koszty wykonania fotografii, wydruków płyt CD/DVD oraz dostarczenia prac ponoszą Uczestnicy konkursu.  

Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie projektów  do celów promocyjnych przez 

LGD „ Gościniec 4 Żywiołów”     

 

W sprawie pytań , dodatkowych informacji prosimy o kontakt z biurem LGD G4Ż – 33/8436218, 

lgd.gosciniec@gmail.com 

 
Nagrody: przewidziane są następujące nagrody: tablety, słuchawki audio , dyplom uczestnictwa. Wyniki konkursu 

oraz zdjęcia uczestników konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.gosciniec4zywiolow.pl, 

www.goscinieclokalnie.pl  Nagrody będą wręczone  podczas Festiwalu Przedsiębiorczości w Centrum Kultury 

Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej w  dniu 19.10.2019r. 

 

Termin dostarczania prac: 17 październik 2019 roku.  

Konkurs realizowany jest w ramach projektu własnego „Promocja gospodarcza branż kluczowych obszaru LGD Gościniec 4 

Żywiołów poprzez organizację wyjazdów promocyjnych, wykonanie spotu promocyjnego, strony www, ulotki oraz organizację 

Festiwalu Przedsiębiorczości Gościńca 4 Żywiołów”.  

 

Europejski Fundusz na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich . Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Zadanie 

zrealizowane w współfinansowane ze środków EFRROW otrzymanych za pośrednictwem LGD Gościniec 4 żywioły                      

w  ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  
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