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Załącznik nr 1 do uchwały nr 17/2014 Zrządu Stowarzyszenia  LGD „Dolina Soły”

Regulamin konkursu 

„Opowieści z Doliny Soły”

1. Organizatorem  konkursu  jest  Stowarzyszenie  Lokalna  Grupa  Działania  „Dolina  Soły”
z siedzibą w Rajsku, ul. Edukacyjna 9 www.dolinasoly.eu 
Osoba do kontaktu: Magdalena Jasek-Woś
tel. 33 843 60 28; e-mail: magda.jasek-wos@dolinasoly.eu

2. Celem  konkursu  jest  zachowanie  i  promowanie  lokalnego  dziedzictwa  kulturowego
i  historycznego  obszaru  LGD  Doliny  Soły.  Ponadto  konkurs  ma  na  celu  aktywizację 
międzypokoleniową mieszkańców oraz pobudzenie uczestników do twórczego myślenia.

3. Uczestnikami  konkursu  mogą  być  mieszkańcy  obszaru  działania  LGD  „Dolina  Soły”  - 
Gminy Chełmek, Oświęcim, Brzeszcze, Kęty.
Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  osób  niepełnoletnich  jest  wyrażenie  zgody  
rodziców/opiekunów prawnych uczestników poprzez podpisanie stosownego oświadczenia
w Karcie Zgłoszeniowej.

4. Czas trwania konkursu: od 1 maja 2014 do 30 czerwca 2014 roku.

5. Przedmiotem konkursu jest opracowanie przez uczestników opowiadań będących opisem 
wspomnień, wydarzeń, autentycznych historii, które dotyczą obszaru LGD „Dolina Soły”, 
czyli  Gminy  Chełmek,  Oświęcim,  Brzeszcze,  Kęty.  Przedmiotem opowiadań  mogą  być 
także  legendy,  podania,  opowieści  przekazywane  ustnie,  nie  mające  potwierdzenia 
historycznego.

6. Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  złożenie  w  trakcie  trwania  konkursu  pracy
w formie  opowiadania  o  objętości  maksymalnie  10.000 znaków (uwzględniając  spacje).
Prace  powinny  zostać  zapisane  na  płycie  CD  w  formacie  doc.  i  doręczone  do  biura 
Stowarzyszenia  osobiście  lub  drogą  pocztową  albo  nadesłane  drogą  mailową  na  adres: 
magda.jasek-wos@dolinasoly.eu
O terminowości złożenia pracy decyduje data wpływu do biura LGD (data otrzymania maila). 
Płyta  CD  powinna  zostać  podpisana  imieniem  i  nazwiskiem  autora  opowiadania.  
Warunkiem  zgłoszenia  do  konkursu  jest  dołączenie  do  pracy  podpisanej  Karty  
Zgłoszeniowej.  Wzór  Karty  Zgłoszeniowej  stanowi  załącznik  nr  1  do  niniejszego
Regulaminu.

7. Każdy  z  uczestników  konkursu  może  złożyć  dowolną  liczbę  prac.  Prace  zgłaszane
w odpowiedzi na konkurs nie mogą być uprzednio nigdzie publikowane.
Zgłaszając prace do konkursu uczestnik przekazuje Organizatorowi prawo do nieodpłatnego 
wykorzystania  oraz  umieszczania  nadesłanych  na  Konkurs  opowiadań  (oznaczonych  
imieniem i  nazwiskiem autora)  w materiałach promocyjno-informacyjnych dotyczących  
działalności Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” (w tym na stronie www.dolinasoly.eu).
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8. Nagrodą w Konkursie jest umieszczenie wybranych 10 prac w wydanej przez Organizatora 
publikacji „Opowieści z Doliny Soły”. Planowany termin wydania publikacji – wrzesień 
2014.  Ponadto  Organizator  przewiduje  wręczenie  wszystkim  uczestnikom  konkursu 
pamiątkowych dyplomów – podziękowań.

9. Wybór  prac  złożonych  w  odpowiedzi  na  konkurs  dokonany  będzie  w  oparciu  o  dwie 
kategorie wiekowe:  I  kategoria – dzieci  i  młodzież do 16 roku życia  oraz II  kategoria 
wiekowa – młodzież powyżej 16 roku życia oraz dorośli.
W  ramach  każdej  kategorii  wiekowej  wybranych  zostanie  5  opowiadań.  Organizator  
konkursu zastrzega sobie prawo zmiany liczby wybranych w danej kategorii prac w związku 
w związku z brakiem lub złożeniem niewystarczającej  ilości  prac w którejś z kategorii 
Wyboru prac dokona Komisja Konkursowa, którą na potrzeby organizacji konkursu powoła 
Organizator.

10. Rozstrzygnięcie  konkursu  nastąpi  do  11  lipca  2014  roku.  Wyniki  konkursu  zostaną 
zamieszczone na stronie www.dolinasoly.eu

11. Zgłoszenie opowiadania do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją 
warunków niniejszego Regulaminu. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych na potrzeby promocyjno-informacje związane z konkursem oraz 
działalnością LGD „Dolina Soły”. 

12. Organizator  nie  zwraca  nadesłanych  materiałów.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo
do  unieważnienia konkursu lub do zmiany niniejszego Regulaminu. 
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