
 
 

REGULAMIN  

Konkursu  

RĘKODZIELNICZE PEREŁKI ZIEMI GOTYKU 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku, z siedzibą w: 

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża, BIURO: ul. Sadowa 2 C, 87-148 Łysomice; NIP: 

879-267-89-10. REGON: 361860094, zwana dalej Organizatorem. 

2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację konkursu są pracownicy Biura LGD Ziemia 

Gotyku. W razie pytań i wątpliwości można się z nimi kontaktować pod numerem 

telefonu: 607-745-091, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

biuro@ziemiagotyku.com  

3. Czas trwania konkursu: od 01.06.2022 r do 30.09.2022 roku. Ostateczny termin 

dostarczenia prac upływa 30.09.2022 r. o godzinie 15:00. Prace dostarczone po terminie 

nie będą brane pod uwagę w konkursie. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

5. Celem konkursu jest promowanie lokalnych zasobów kulturowych, historycznych lub 

przyrodniczych obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Gotyku. 

 

II. Zasady konkursu 

 

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców  obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju 

Ziemi Gotyku tj Miasta Chełmża i gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo 

Biskupie, w trzech kategoriach wiekowych: 10-13 lat, 14-17 lat, dorośli od 18 roku 

życia. 

2. Przyjmowane są prace indywidualne. 

3. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kartę zgłoszenia oraz  dostarczyć ją 

wraz z pracą rękodzielniczą bezpośrednio do biura organizatora tj. LGD Ziemia 

Gotyku ul. Sadowa 2 C, 87-148 Łysomice. 

4. Każdy ze zgłaszających może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace 

rękodzielnicze wykonane różnymi technikami. 

5. Konkurs RĘKODZIELNICZE PEREŁKI ZIEMI GOTYKU – polega na 

samodzielnym wykonaniu pracy rękodzielniczej prezentującej elementy 

lokalnych zasobów przyrodniczych lub kulturowych lub historycznych  

(materialne i niematerialne) obszaru LGD Ziemi Gotyku, tj. Miasto Chełmża 

oraz gmin: Chełmża, Papowo Biskupie, Łubianka i Łysomice wykonanej 

dowolną techniką rękodzielniczą: 
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a) prezentowanymi zasobami mogą być: krajobrazy, elementy fauny lub flory, 

zabytki, architektura oraz ciekawe miejsca znajdujące się na obszarze Lokalnej 

Grupy Działania Ziemia Gotyku, 

b) praca może być wykonana w dowolnej technice rękodzielniczej z użyciem jak 

najbardziej naturalnych lub tradycyjnych surowców (np. filcowanie, malowanie 

na szkle / drewnie / ceramice, rzeźba / płaskorzeźba,   haft / szydełkowanie, 

quilling, scrapbooking, wycinanki, pirografia), 

c) praca rękodzielnicza nie może przekroczyć następujących wymiarów: 30 cm x 

30 cm x 30 cm, 

d) praca powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu, 

e) samodzielność wykonania i autentyczność pracy potwierdza uczestnik konkursu 

lub jego prawny opiekun własnoręcznym podpisem, 

f) do pracy należy załączyć kompletną i czytelnie wypełnioną kartę, 

g) zgłoszenia: załącznik nr 1 (osoby pełnoletnie) lub załącznik nr 2  (osoby 

niepełnoletnie) do regulaminu.   

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych przez Organizatora konkursu „RĘKODZIELNICZE 

PEREŁKI ZIEMI GOTYKU” w celach wynikających z regulaminu tego 

Konkursu, 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) oraz powszechnie obowiązującymi przepisami krajowymi w zakresie 

ochrony danych osobowych i akceptacją załącznika nr 3 Klauzula informacyjna. 

 

7. Poprzez złożenie prac na Konkurs uczestnik nieodpłatnie i bezterminowo przenosi 

na Organizatora prawo do wykorzystania prac we wszelkich możliwych 

publikacjach, na stronach internetowych oraz do przekazania jej na cele 

charytatywne. 

8. Prace niespełniające warunków określonych w regulaminie  - nie będą oceniane w 

konkursie. 

 

III. Sposób wyłonienia zwycięzców oraz nagrody. 

 

1. Wszystkie prace złożone do LGD Ziemia Gotyku w wyznaczonym terminie oraz 

spełniające kryteria Regulaminu zostaną ocenione przez Komisję Konkursową 

składającą się z min 3 osób. 

2. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora konkursu oceni nadesłane prace, 

przyznając pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe: 

• I miejsce o wartości do 400,00 zł w każdej kategorii wiekowej, 

• II miejsce o wartości do 300,00 zł w każdej kategorii wiekowej, 

• III miejsce o wartości do 200,00 zł w każdej kategorii wiekowej. 



 
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystości połączonej z wystawą prac 

rękodzielniczych oraz aukcją charytatywną prac złożonych w konkursie najpóźniej do 

dnia 30 października 2022 roku. Cel na jaki zebrane środki z aukcji charytatywnej 

zostaną przekazane ustali Zarząd LGD przed rozstrzygnięciem konkursu. 

4. Odbiór nagrody Laureat potwierdza ostatecznie własnoręcznym podpisem na karcie 

rozliczenia w zakresie nagród. 

5. Wręczenie nagród odbędzie się podczas spotkania podsumowującego konkurs po 

uprzednim zawiadomieniu Laureatów. 

6. Nie jest możliwa zamiana nagrody rzeczowej na nagrodę pieniężną, a tym samym 

przekazania środków finansowych Laureatom. 

7.  Maksymalną liczbę punktów jaką można uzyskać w konkursie: 20 pkt. 

8. Przy ocenie prac Komisja będzie brała pod uwagę takie elementy jak: 

Wykonanie  ( 0-10 pkt):  

• Wizja artystyczna  ( 0-5 pkt) 

• Kreatywność  (0-5 pkt ) 

Nawiązanie pracy konkursowej do tematu Konkursu ( 0-10 pkt ): 

• łatwość rozpoznawania zasobu lokalnego prezentowanego w pracy (0 – 5 pkt) 

• pomysłowość w sposobie prezentacji (0 – 5 pkt). 

9. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 

10. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji 

nagroda przechodzi na własność Organizatora. Nieodebranie nagrody w wyznaczonym 

przez Organizatora terminie skutkuje przejściem nagrody na własność Organizatora. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo odejścia od konieczności wyłonienia zwycięzców 

konkursu w przypadku, gdy jakość zgłoszonych do konkursu prac, bądź ich tematyka 

nie będzie spełniała minimalnych wymagań ustalonych przez Komisję Konkursową. 

Decyzję w tym zakresie podejmuje Komisja Konkursowa. 

12. Dokumentacja zdjęciowa prac rękodzielniczych złożonych do konkursu zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej: www.lgd.ziemiagotyku,com. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu 

konkursu oraz  prawo do wprowadzania zmian w regulaminie konkursu. 

2. Wszystkie prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność Organizatora 

Konkursu i nie podlegają zwrotowi. 

3. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 
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