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REGULAMIN  KONKURSU pt. Grupa defaworyzowana Beneficjentem LSR 

 

A. Postanowienia ogólne. 

1. Konkurs Grupa de faworyzowana Beneficjentem LSR jest organizowany przez Lokalną Grupę Działania Zielone Mosty Narwi  

z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica (zwaną dalej "Organizatorem") na obszarze działania LGD Zielone 

Mosty Narwi. Niniejszy regulamin ustala zasady organizacji Konkursu Grupa defaworyzowana Beneficjentem LSR, zwanego dalej 

konkursem. 

2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z grup defaworyzowanych określonych w LSR (tj. osoby 

do 30 roku życia oraz osoby po 50 roku życia), mające miejsce stałego zameldowania na obszarze objętym LSR. Obszar LSR 

obejmuje Gminy: Pokrzywnica, Gzy, Zatory, Świercze, Winnica, Obryte, Pułtusk, Pomiechówek, Nasielsk.   

3. W konkursie nie uczestniczą: 

a. pracownicy  Organizatora; 

b. członkowie Zarządu Organizatora; 

c. osoby najbliższe wobec osób wymienionych w ust. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, 

wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia 

lub jej małżonkiem. 

4. Konkurs ma na celu aktywizowanie grup defaworyzowanych na rzecz realizacji projektów w ramach LSR. 

5. Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER” - poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020. 

 
B. Czas trwania Konkursu. 
Konkurs jest powoływany przez Organizatora jednorazowo. Czas trwania Konkursu określony zostanie przez Organizatora w 

ogłoszeniu konkursowym zamieszczonym na stronie internetowej www.zielonemostynarwi.pl oraz w siedzibie Organizatora.  

 
C. Komisja Konkursowa. 
Nad prawidłową organizacją i przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa złożona z dwóch osób. Do Komisji 

Konkursowej w szczególności należy dokonanie oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienie osób nagrodzonych. 

Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

 
D. Nagrody. 
1. W Konkursie przewidziane są nagrody (dalej "Nagrody"):  

a. karta podarunkowa o wartości 250zł – 8 szt.  

2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w pieniądzu. 

3. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę ani o jej powielenie. 

4. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone. 

 
E. Przebieg konkursu. 
I. Zgłoszenie do konkursu 

1. W czasie trwania Konkursu uczestnicy nadsyłają zgłoszenia z odpowiedziami na pytania konkursowe, poprzez: 

a. wysłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza konkursowego na adres e-mail biuro@zielonemostynarwi.pl;  

b. wysłanie listowne wypełnionego formularza konkursowego na adres: LGD Zielone Mosty Narwi, Al. Jana Pawła II 1, 

 06-121 Pokrzywnica; 

c. dostarczenie osobiście wypełnionego formularza konkursowego do Biura LGD Zielone Mosty Narwi, Al. Jana Pawła II 1, 

06-121 Pokrzywnica. 

Formularz konkursowy należy wypełnić na komputerze i wydrukować lub wypełnić drukowanymi literami. 

2. Koszt wysłania listu jest zgodny ze stawkami operatorów pocztowych, z których usług korzysta uczestnik. 

3. Wysłanie wypełnionego formularza konkursowego jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w konkursie i oznacza 

akceptację wszystkich postanowień Regulaminu. 

4. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie. W przypadku kilku zgłoszeń w losowaniu będzie brało udział tylko 

jedno zgłoszenie, które wpłynęło jako pierwsze. 

5. Zgłoszenia, które nie zawierają wszystkich wymaganych informacji lub podpisów, nie będą brały udziału w losowaniu. 

6. Przy weryfikacji czy zgłoszenie zostało złożone w terminie, liczy się data wpływu do Biura LGD. 

 
II. Wyłonienie zwycięzców 
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1. Wśród prawidłowych zgłoszeń Komisja Konkursowa wyłania poprzez losowanie ośmiu laureatów. Wyłanianie laureatów 

odbywa się po zakończeniu terminu nadsyłania zgłoszeń w Konkursie. 

2. Komisja protokołuje wyniki Konkursu, tworząc Protokół Konkursu. 

 

F. Odbiór Nagród. 

1. Wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej www.zielonemostynarwi.pl wraz z listą laureatów. Lista laureatów 

zawiera imiona i nazwiska Laureatów. Dodatkowo laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu nagród listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru. 

2. Nagrody należy odebrać osobiście w Biurze LGD Zielone Mosty Narwi, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica w ciągu 14 

dni od otrzymania informacji o przyznaniu nagrody. Przy odbiorze nagrody należy okazać się dowodem osobistym. 

3. Nie odebranie przyznanej Nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego 

tytułu wobec Organizatora. 

 

 
G. Postanowienia końcowe. 
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie 

Konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych 

oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu 

zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu Konkursu lub 

do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe 

wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje 

natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do 

Organizatora. 

2. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych 

osobowych dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu oraz wydania Nagród oraz w celach 

sprawozdawczych wynikających z umów podpisanych przez Organizatora z Instytucją Wdrażającą. Administratorem danych 

osobowych jest stowarzyszenie LGD Zielone Mosty Narwi, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, ale wymagane dla uczestnictwa w konkursie. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich 

danych osobowych oraz ich poprawiania lub usunięcia, prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego 

wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.  

3. Przesyłając zgłoszenie uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie swojego wizerunku na zdjęciach oraz publikowanie go przez 

Organizatora na stronie internetowej oraz w dokumentach, publikacjach i podobnych materiałach w celu dokumentowania 

konkursu i promocji działalności, jaką prowadzi Organizator. 

4. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego 

regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść. 

5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie 

mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej; 

b. nie doręczenie uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich 

podaniem; 

c. świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe. 

6. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja 

należy wyłącznie do Komisji Konkursowej. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania operatorów usług telekomunikacyjnych, Internetowych 

a w szczególności niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez uczestników konkursów zobowiązań określonych w 

niniejszym regulaminie, spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem. 

8. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny na witrynie www.zielonemostynarwi.pl oraz do wglądu w siedzibie Organizatora. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu  

w trakcie trwania Konkursu. 
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