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Załącznik nr 2 do uchwały nr 1./2019 Zarządu  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12  

z dnia 26.04.2019 r. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJAKTYWNIEJSZĄ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ  

LUB GRUPĘ NIEFORMALNĄ   

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PROMENADA S 12 

 

Wyjaśnienia pojęć i skrótów: 

LGD – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12, 

Organizator – organizator konkursu na najaktywniejszą organizację pozarządową lub grupę nieformalną  

Lokalnej Grupy Działania PROMENADA S 12  - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 

12, adres siedziby: ul. Mickiewicza 3, 22-170 Rejowiec Fabryczny,  

Uczestnik – zgłoszone do konkursu organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne, 

Regulamin – regulamin konkursu na najaktywniejszą organizację pozarządową lub grupę nieformalną 

Lokalnej Grupy Działania PROMENADA S 

Grupa nieformalna - grupa nieposiadająca osobowości prawnej, rozumiana jako grupa co najmniej trzech 

osób wspólnie realizujących lub chcących realizować działania w sferze pożytku publicznego. Jednocześnie 

żadna z osób wchodzących w skład grupy nieformalnej nie może pełnić funkcji w organach statutowych 

istniejącej organizacji pozarządowej. Równocześnie każda z osób występujących w grupie nieformalnej musi 

być osobą pełnoletnią i zamieszkałą na terenie gminy członkowskiej Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 

 

Ilekroć mowa w regulaminie o „organizacji” należy przez to rozumieć organizację pozarządową lub grupę 

nieformalną działającą na obszarze LGD.  

I. Cel konkursu  

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najaktywniejszych organizacji pozarządowych i grup 

nieformalnych oraz ich promocja wśród mieszkańców LGD PROMENADA S 12, zwiększenie 

rozpoznawalności tych organizacji, wzrost aktywności i promocja dobrych praktyk wypracowanych przez 

nagrodzone organizacje.  

II. Organizator konkursu   

1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 

zwanym dalej „Zarządem LGD”.   

2. Konkurs jest realizowany w ramach operacji własnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

PROMENADA S 12 pn. „PROMENADA na warsztacie – edukacja, aktywizacja i promocja postaw 

proekologicznych” współfinansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014 – 2020.  

3. Ogłoszenie o konkursie wraz z regulaminem i załącznikami zostanie rozpropagowane na terenie 6 gmin 

wchodzących w skład Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 oraz 

zamieszczone na stronie internetowej www.promenadas12.pl.  

III. Warunki uczestnictwa w konkursie.  

1. W konkursie może wziąć udział każda organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna z obszaru 

działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 (gmina Chełm, Sawin, 

Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny i miasto Rejowiec Fabryczny). 

2. Do konkursu mogą  zgłaszać się w swoim imieniu organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne.  

http://www.promenadas12.pl/
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3. Jednostką zgłaszającą może być każda osoba fizyczna lub prawna. 

4. Warunkiem  przystąpienia do konkursu jest poprawne wypełnienie karty zgłoszenia, która stanowi  

załącznik nr 1 do regulaminu.  

IV. Harmonogram konkursu  

Lp.  Działanie  Wykonawca  
Termin realizacji 

1.  Ogłoszenie konkursu  Zarząd Stowarzyszenia  Do 30 kwietnia 2019 r.  

2.  
Kampania promująca konkurs i 

przyjmowanie zgłoszeń  
Pracownicy biura LGD  Do 31 maja 2019 r.  

3.  

Realizacja i dokumentacja działalności 

organizacji pozarządowych i grup 

nieformalnych (w tym przy wsparciu 

funduszu grantowego LGD).  

Uczestnicy konkursu 
Od 01 czerwca 2019 do 30 

marca 2020  

4.  Powołanie komisji konkursowej  Zarząd Stowarzyszenia  Do 30 marca 2020   

5.  

Dostarczenie sprawozdania z 

działalności organizacji w okresie 3 lat 

poprzedzających złożenie sprawozdania 

(formularz opis działań)   

Uczestnicy konkursu   Do 15 kwietnia 2020   

6.  
Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie 

wyników.  

Komisja konkursowa, 

Zarząd LGD, pracownicy 

biura LGD  

Do 15 maja 2020  

Harmonogram może ulec zmianie  

V. Przebieg konkursu  

1. Zgłoszenie udziału w konkursie należy złożyć na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik 

nr 1 do niniejszego regulaminu.   

2. Wypełniony czytelnie, komputerowo lub ręcznie formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć osobiście 

lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres organizatora 

biuro@promenada12.pl lub ul. Mickiewicza 3, 22-170 Rejowiec Fabryczny do dnia 31 maja 2019 r.  

3. W czasie trwania konkursu tj. od 1 czerwca 2019 r. do 30 marca 2020 r. uczestnicy realizują i 

dokumentują swoją działalność.  

4. Zrealizowane w okresie 3 lat przed złożeniem sprawozdania, o którym mowa w pkt IV.5 Regulaminu, 

działania i przedsięwzięcia będą stanowiły podstawę oceny uczestników konkursu.  

5. Szczegółowy opis działań (sprawozdanie) należy złożyć w formie pisemnej wraz dokumentacją 

fotograficzną wysokiej rozdzielczości zapisaną na dowolnym nośniku do dnia 15 kwietnia 2020 r.  

6. Formularz opisu działań (sprawozdania) stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  

7. Do opisu działań uczestnik może dołączyć inne dokumenty przedstawiające dokonania organizacji 

(wycinki prasowe, audycje radiowe, nagrania telewizyjne itp.). 

8. Opis działań (sprawozdanie) należy złożyć osobiście w terminie wskazanym w pkt 5.  

9. Ocena uczestników będzie dokonywana przez powołaną przez Organizatora komisję konkursową na 

podstawie opisu działań (sprawozdania), dokumentacji fotograficznej i innych dokumentów 

dołączonych. 

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 maja 2020 r..  

VI. Kryteria oceny  

mailto:biuro@promenada12.pl
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1. Ocenie zostanie poddana działalność organizacji w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem 

sprawozdania, o którym mowa w pkt. V.5 Regulaminu.  

2. Ocena będzie dokonywana na podstawie złożonych w ramach konkursu dokumentów. 

3. Ocenie poddany zostanie: 

1) całokształt pracy organizacji pozarządowej lub grupy nieformalnej na rzecz społeczności 

lokalnej, 

2) zakres i sposób oddziaływania na środowisko, w tym środowisko naturalne, 

3) efekty podjętych działań, 

4) zaangażowanie społeczności lokalnej w prowadzone działania,  

5) współpraca z innymi organizacjami i instytucjami,  

6) innowacyjność (idee, pomysły, nowatorskie osiągnięcia),  

7) umiejętność pozyskania środków finansowych i poza finansowych,  

8) sposób przygotowania dokumentów przedłożonych w konkursie,  

VII. Nagrody  

1. Laureaci konkursu otrzymują:  

1) za zajęcie I  miejsca nagrodę rzeczową o równowartości 2000,00 zł,  

2) za zajęcie II miejsca rzeczową o równowartości 1000,00 zł,  

3) za zajęcie III miejsca nagrodę rzeczową o równowartości 500,00 zł. 

2. Laureaci konkursu otrzymają w dniu konkursu bon podarunkowy upoważniający do zakupu nagrody 

rzeczowej, zgodnie z wysokością zdobytej nagrody. 

3. Bon podarunkowy zawiera informację: gdzie należy dokonać zakupu nagrody rzeczowej i w jakim 

terminie.  

4. Charakter nagród zależny będzie od woli laureata, przy czym zakupione nagrody muszą być przydatne 

w działalności podmiotu biorącego udział w konkursie. 

5. Nie ma możliwości wymiany bonu podarunkowego na gotówkę oraz wypłaty reszty gotówkowej 

w ramach transakcji.  

VIII. Postanowienia końcowe   

1. Od postanowienia komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.  

2. Prawo interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nieujętych w regulaminie, 

przysługuje komisji konkursowej.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania i udostępniania informacji, które są przedmiotem 

konkursu, w celu jego realizacji i promocji.  

4. Podpisanie zgłoszenia udziału w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu 

i wyrażeniem zgodny na przetwarzanie danych osobowych.  

5. Zgłoszenie lub sprawozdanie złożone na nieprawidłowym formularzu, niepodpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentowania zgłaszającego nie będzie brało udziału w konkursie.  

6. Organizacja, która dostarczy dokumentację fotograficzną zobligowana jest do jednoczesnego 

podpisania oświadczenia przekazania własności i praw autorskich do zdjęć.   

IX. Klauzula informacyjna 

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO” oraz przepisami 

krajowymi w tym zakresie w jakim regulują one zasady ochrony danych osobowych. Podstawę prawną 

przetwarzania stanowi zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.  
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3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu związanym z realizacją i przeprowadzeniem 

konkursu. 

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.  

5. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi udział 

w konkursie.  

6. Uczestnik w każdej chwili może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych jak również złożenia dyspozycji przeniesienia danych. Realizacja tych uprawnień możliwa 

jest przez kontakt z Organizatorem.  

8. Uczestnik ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że 

przetwarzanie jego danych osobowych następuje niezgodnie z prawem. 

9. Administrator stosuje środki bezpieczeństwa o charakterze organizacyjnym i technicznym mające na 

celu zabezpieczenie danych przed ich utratą, zniszczeniem oraz dostępem osób nieuprawnionych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


