
REGULAMIN KONKURSU
“SKARBY KRAINY WYGASŁYCH WULKANÓW”

I. Organizator i finansowanie konkursu

Organizatorem konkursu  jest Stowarzyszenie Kaczawskie, Mściwojów 45a, 59-407
Mściwojów oraz Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie, Mściwojów, 59-407
Mściwojów.
Konkurs organizowany jest w ramach realizacji operacji własnej LGD nr
6/2020/OW pt. "Dumni z Krainy Wygasłych Wulkanów – edukacja regionalna w
szkołach Partnerstwa Kaczawskiego", współfinansowanej ze środków Unii
Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”.

II. Cele konkursu

1. Rozwijanie świadomości na temat dziedzictwa przyrodniczego i
kulturowego regionu Krainy Wygasłych Wulkanów i rozbudzanie poczucia
odpowiedzialności za to dziedzictwo.

2. Budowanie tożsamości i więzi z regionem zamieszkania.
3. Rozwijanie wyobraźni plastycznej i wrażliwości estetycznej.
4. Promocja regionu Kraina Wygasłych Wulkanów.

III. Zasady konkursu:

1. W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie klas I-III szkół podstawowych,
zamieszkujący obszar Partnerstwa Kaczawskiego, czyli następujące miasta i
gminy: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice,
Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja
wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja.

2. Organizator przewiduje przyznanie trzech miejsc w konkursie, które
zostaną nagrodzone w następujący sposób:

a. nagroda za I miejsce: tablet
b. nagroda za II miejsce: myszka bezprzewodowa
c. nagroda za III miejsce: słuchawki bezprzewodowe
d. ponadto zwycięzcy otrzymają pamiątkowy dyplom
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3. Opiekun prawny uczestnika konkursu zezwala na wykorzystanie i
przetwarzanie w bazie danych Konkursu informacji osobowych zawartych
w metryczce dostarczonej pracy

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego
Regulaminu.

5. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
6. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian

w Regulaminie wynikających z powodów organizacyjnych od nich
niezależnych.

IV  Opis pracy konkursowej

1. Praca plastyczna powinna przedstawiać jak najwięcej elementów
charakterystycznych dla Krainy Wygasłych Wulkanów:

- obiekty geologiczne, np. wzgórza, kamieniołomy, wąwozy, skały i
minerały

- zabytki, np. zamki, kościoły, pałace
- rzemiosło
- zwierzęta i rośliny
- postacie, np. władcy, znane osoby, postaci z legend i opowiadań

2. Format pracy - A3
3. Dopuszczalne techniki:

- farby
- pisaki/flamastry
- kredki świecowe, pastele tłuste
- technika mieszana i kolaż

4. Niedopuszczalne techniki
- ołówek
- węgiel
- pastele suche

5. Niedopuszczalne jest umieszczanie napisów i podpisów na awersie
(właściwej stronie) pracy

6. Prawidłowe oznakowanie pracy:
- na odwrocie pracy powinny się znaleźć informacje: imię i nazwisko

autorki/autora pracy, szkoła i klasa, do której uczęszcza autorka/autor.

V  Termin i sposób dostarczenia prac

Prace konkursowe przekazać można osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną pod
adres:
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Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
Mściwojów 54
59-407 Mściwojów
Dopuszczalne jest dostarczenie prac w kopercie/paczce zbiorczej poprzez
szkołę/urząd gminy.
Termin złożenia prac: 14 stycznia 2022 roku

VI  Ocena prac i ogłoszenie zwycięzców

Do oceny prac powołana zostanie komisja konkursowa, która weźmie pod uwagę
następujące kryteria:

- liczba elementów przyrodniczych, historycznych, kulturowych, które
zostały na niej przedstawione i ich sposób przedstawienia - tak, aby były
czytelne i łatwo rozpoznawalne (UWAGA, niedopuszczalne jest ich
podpisywanie)

- kreatywność w doborze techniki pracy
- kompozycja pracy

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 21 stycznia 2022 roku poprzez stronę
internetową lgd.partnerstwokaczawskie.pl

VII Kontakt:

Biuro Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie”
59-407 Mściwojów 54, tel. 76 872 87 18, 609-538-810
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