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REGULAMIN KONKURSU 
pn. „Organizacja imprezy rekreacyjno – sportowej,

 integrującej i aktywizującej mieszkańców obszaru LGD Dolina Soły” 

 §1 
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem  konkursu  jest  Stowarzyszenie  Lokalna  Grupa  Działania  „Dolina  Soły”
z siedzibą w Rajsku, ul. Edukacyjna 9, zwane w dalszej części regulaminu Organizatorem.

2. Celem  konkursu  jest  wybór  podmiotu,  który  zorganizuje  i  przeprowadzi  we  współpracy  ze 
Stowarzyszeniem  LGD  „Dolina  Soły”  imprezę  rekreacyjno  –  sportową,  aktywizująca
i  integrującą mieszkańców obszaru LGD „Dolina  Soły”,  stanowiącą uroczystość otwarcia  Igrzysk 
Doliny Soły. 

3. Kwota przeznaczona do rozdysponowania w konkursie wynosi 20.000,00 zł
            (słownie : dwadzieścia tysięcy złotych) 

4. Termin  nadsyłania  propozycji –  drogą  elektroniczną,  pocztową  lub  bezpośrednio
w siedzibie Stowarzyszenia – upływa z dniem 24 lutego 2012 r. W przypadku nadania pisma drogą 
pocztową, termin uznaje się za zachowany, jeżeli pismo to wpłynęło do siedziby Stowarzyszenia nie 
później niż w dniu 24 lutego 2012 r.

5. Propozycje  złożone  po terminie  wskazanym w pkt.  4  niniejszego regulaminu nie  będą  brane pod 
uwagę.

6. Informacje dotyczące konkursu, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe udostępnia się na stronie 
www.dolinasoly.eu

§2
 Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Podmiotami uprawnionymi do uczestniczenia w konkursie są wyłącznie organizacje pozarządowe oraz 
osoby fizyczne, będące reprezentantami grup nieformalnych, mające siedzibę na terenie gmin obszaru 
Lokalnej  Grupy Działania  „Dolina  Soły”,  tj.  na  obszarze  właściwym dla  gminy Kęty,  Brzeszcze, 
Chełmek, Oświęcim (gmina wiejska).

 
2. Każdy z konkursowych projektów winien zostać sporządzony na podstawie stosownych, załączonych 

formularzy  lub  pobranych  ze  strony  internetowej  –  wskazanej  w  pkt.  6  postanowień  ogólnych 
niniejszego regulaminu.

3. Każda z organizacji przystępujących do konkursu jest uprawniona do zgłoszenia wyłącznie jednego   
projektu.

§3
Rozstrzygnięcie konkursu

1. Podmiotem  wyłącznie  uprawnionymi  do  rozstrzygnięcia  konkursu,  a  tym  samym  wybrania 
organizacji/osoby  fizycznej,  który  zorganizuje  i  przeprowadzi  imprezę  rekreacyjno  –  sportową 
skierowaną do ogółu mieszkańców obszaru LGD „Dolina Soły” jest trzyosobowa Komisja składająca 
się z dwóch Członków Zarządu  Stowarzyszenia oraz Kierownika Biura Stowarzyszenia. 

http://www.dolinasoly.eu/
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2. Podstawowymi  kryteriami  decydującym  o  wyborze  projektu  będą:  pomysłowość,  oryginalność 
(innowacyjność)  oraz  stopień  realizacji  podstawowego  celu,  jakim  jest  aktywizacja  i  integracja 
mieszkańców gmin właściwych dla obszaru działania LGD „Dolina Soły”

3. Komisja o której mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału uprawniona jest do wyboru jednego projektu.

4. W przypadku jednak, gdy realizacja wybranego projektu nie będzie wymagała przeznaczenia na ten 
cel  wszystkich  środków  finansowych,  Stowarzyszenie  w  odrębnie  ustalonym  terminie  może 
zrealizować drugi, mieszczący się w pozostałym budżecie projekt,  według tych samych kryteriów,
o  których  mowa  w  pkt.  2  niniejszego  rozdziału.  Realizacja  drugiego  projektu  stanowić  będzie 
uroczystość zamknięcia Igrzysk Doliny Soły.

5. W trakcie  dokonywania  wyboru  projektu,  przed  opublikowaniem wyników konkursu,  Organizator 
zastrzega  sobie  prawo nawiązania  kontaktu  z  podmiotami,  które  złożyły  swoje  propozycje  celem 
wyjaśnienia bądź uzupełnienia informacji niezbędnych do właściwej oceny projektu oraz ewentualnej 
realizacji danego przedsięwzięcia.

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 marca 2012 roku. Wyniki zostaną opublikowane na 
stronie internetowej wskazanej w pkt. 6 postanowień ogólnych niniejszego regulaminu. Ponadto każdy 
podmiot uczestniczący w konkursie o jego wynikach zostanie poinformowany odrębnym pismem.

§4
Realizacja wybranego projektu

1. Realizacja wybranego projektu będzie oparta na umowie partnerskiej zawartej pomiędzy jego autorem 
a Stowarzyszeniem. Umowa ta będzie określała prawa i obowiązki każdej ze stron. 

2. Koszt realizacji projektu zostanie w całości sfinansowany przez Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły”, 
jednak jego całkowity koszt nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 
złotych) 

3. Realizacja projektu nastąpi do 15 maja 2012 roku. Ostateczny termin realizacji zostanie wskazany 
przez Organizatora, który może w tym celu zasięgnąć opinii podmiotu realizującego.

4. Jeżeli  w  trakcie  postępowania  konkursowego  wybrany  zostanie  drugi  projekt  (zgodnie
z §3 pkt.4 Regulaminu), jego realizacja odbędzie się na zasadach okreŚlonych w pkt. 1-2 niniejszego 
paragrafu w terminie do 30.06.2012 roku. 

§5
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie. Każdorazowa zmiana będzie 
publikowana  na  stronie  internetowej  wskazanej  w  pkt.  6  postanowień  ogólnych  niniejszego 
regulaminu.

2. Organizatorowi  przysługuje  prawo  przerwania  lub  unieważnienia  konkursu,  w  przypadku  braku 
zgłoszeń  lub  takiej  ich  ilości,  która  uniemożliwia  rozstrzygnięcie  konkursu,
jak również w przypadku złożenia ofert niespełniających wymogów formalnych.

3. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.


