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REGULAMIN KONKURSU 

„W Ziemi Zamojskiej zatrzyma mnie…” 

 

 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Organizatorem konkursu pt. „W Ziemi Zamojskiej zatrzyma mnie…” oraz fundatorem 

nagród jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska  

z siedzibą w Kornelówce 41, 22-424 Sitno. 

2. Konkurs organizowany jest w ramach wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020.  

3. Konkurs odbywa się w terminie od 06.09.2022 r. do 20.09.2022 r.  

4. Organizator konkursu jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, wyłonienie 

zwycięzców, poinformowanie o wynikach, a także za wręczenie nagród.   

5. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej 

http://lgdziemiazamojska.pl/wp/.  

6. Celem konkursu jest pobudzenie i zwiększenie aktywności młodych ludzi w zakresie 

włączenia ich w proces opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na terenie działania 

Stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska (gminy: Miączyn, Łabunie, Sitno, Komarów-

Osada, Nielisz, Skierbieszów, Grabowiec, Stary Zamość, Sułów).  

7. Przedmiotem konkursu jest przesłanie przez uczestników do biura LGD Ziemia Zamojska, 

za pośrednictwem komunikatora Messenger, wypowiedzi kończącej zdanie „W Ziemi 

Zamojskiej zatrzyma mnie….”. 

 

II. Warunki uczestnictwa. 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  

2. Konkurs adresowany jest do osób dorosłych w wieku 18-25 lat, które są mieszkańcami 

gmin Miączyn, Łabunie, Sitno, Komarów-Osada, Nielisz, Skierbieszów, Grabowiec, 

Stary Zamość, Sułów.  

http://lgdziemiazamojska.pl/wp/
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3. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie najbliższej rodziny pracowników biura 

LGD.  

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do biura LGD Ziemia Zamojska, za 

pośrednictwem komunikatora Messenger, wypowiedzi kończącej zdanie „W Ziemi 

Zamojskiej zatrzyma mnie….”, która ma ściśle wiązać się z kierunkami rozwoju 

obszaru objętego działaniami Stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska tj. gmin: Miączyn, 

Łabunie, Sitno, Komarów-Osada, Nielisz, Skierbieszów, Grabowiec, Stary Zamość, 

Sułów. Kierunki rozwoju powinny uwzględniać rozwój gospodarczy i społeczny. 

Przedstawione wypowiedzi powinny być związane z miejscem zamieszkania, warunkami 

życia w danym miejscu, perspektywami rozwoju osobistego i zawodowego, rozwojem 

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, dostępem do kultury lub różnego rodzaju usług 

społecznych, które w bezpośredni lub pośredni sposób będą przyczyniać się do 

zatrzymania młodych ludzi na obszarze wiejskim.  

5. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie jedno zgłoszenie.  

6. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację warunków konkursu określonych  

w niniejszym regulaminie oraz jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż wypowiedzi 

przesłane w konkursie są autorstwem osoby biorącej udział w konkursie. Jest to także 

równoznaczne ze zgodą na bezpłatne ich publikowanie w dowolnym medium, na 

dowolnym nośniku, w dowolnym czasie i ilości w działaniach promujących LGD Ziemia 

Zamojska. 

 

III. Sposób przesyłania zgłoszeń do konkursu.  

1. Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie od 06.09.2022 do 20.09.2022 r. Zgłoszenia, które 

wpłyną do biura LGD po tym terminie nie będą brane pod uwagę przez Komisję 

Konkursową. 

2. Oceny wypowiedzi dokona Komisja Konkursu powołana przez Organizatora. 

3. W ocenie zgłoszeń do konkursu Komisja będzie kierować się poniższymi kryteriami: 

a) Zgodność z tematyką konkursu 

b) Poprawność stylistyczna przedstawionej wypowiedzi 

c) Kreatywność przesłanej wypowiedzi 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 23.09.2022 r.  

5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie www oraz na facebooku Organizatora. 

6. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi do 30.09.2022 r.  
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IV. Nagrody 

1. Organizator przewiduje dwie nagrody główne o wartości 300 zł. (2 x 300 zł.). 

2. Nagrodami będą bony podarunkowe do sklepu sportowego.  

3. W przypadku dużej liczby ciekawych i kreatywnych wypowiedzi, dla pozostałych 

uczestników Organizator przewiduje nagrody w postaci upominków i gadżetów.   

4. Nagrody w formie bonów o określonej wartości będzie można zrealizować na zakupy w 

sklepie wyznaczonym przez Organizatora.  

5. Decyzja w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, postanowień jego regulaminu  

oraz ich interpretacji rozstrzyga Organizator.  

7. O miejscu i terminie wręczenia nagród zwycięzcy zostaną poinformowani za 

pośrednictwem komunikatora Messenger, za pośrednictwem konta, z którego przesłane 

zostały zgłoszenia do konkursu.  

 

V. Postanowienia końcowe 

1. Poprzez przesłanie Zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik oświadcza, że przysługują mu 

wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do nadesłanej 

odpowiedzi na Zadanie, a zgłoszenie konkursowe nie narusza praw oraz dóbr osobistych 

osób trzecich. W przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa powyżej okaże się 

nieprawdziwe, Uczestnik zwolni Organizatora z odpowiedzialności wobec osób trzecich 

za naruszenie praw lub dóbr osobistych oraz pokryje ewentualne szkody jakie poniósł 

Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich wynikających z korzystania ze 

zgłoszenia konkursowego. 

2. Działaniem niedopuszczalnym ze strony Uczestników Konkursu, jest:  

a) umieszczanie w zgłoszeniu konkursowym treści naruszających prawa autorskie osób 

trzecich,  

b) umieszczanie w Zgłoszeniu Konkursowym danych osobowych osób trzecich,  

c) umieszczanie treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, wzywających do 

nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc lub treści w 

jakikolwiek inny sposób niezgodnych z prawem lub naruszających dobre obyczaje lub 

normy etyczno-moralne, w tym m.in. zawierających wulgaryzmy. 

3. Zgłoszenia Konkursowe naruszające postanowienia niniejszego ustępu nie będą brały 

udziału w Konkursie.  

4. Odpowiedzi na zadanie postawione przed Uczestnikami konkursu mogą zostać 

zaprezentowane m.in. na stronie internetowej Organizatora, jak również na facebooku 

LGD Ziemia Zamojska. 
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5. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą, nie później niż w czasie 3 dni roboczych od 

zakończenia konkursu, z prośbą o podanie informacji niezbędnych do wydania nagrody.  

6. Autor zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 

dnia 10.05.2018 r. RODO o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 

1669) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r., na potrzeby konkursu, bezpłatne publikacje i przejęcie do 

archiwum Stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska autorskiej wypowiedzi oraz 

prezentowania jej treści na dowolnych polach eksploatacji w postaci drukowanej lub 

elektronicznej w celach promocji konkursu i obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia 

Zamojska oraz na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD 

Ziemia Zamojska.  

7. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikowanie jego imienia i nazwiska w materiałach 

promocyjnych związanych z konkursem. 

8. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i jego postanowień. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad lub czasu trwania konkursu jak 

również zamiany terminu ogłoszenia jego wyników w wyniku zaistnienia 

nieprzewidzianych wcześniej okoliczności. 

10. Organizatorowi przysługuje prawo przerwania i unieważnienia konkursu w przypadku 

zgłoszenia się zbyt małej liczby uczestników lub nadesłania zbyt małej liczby zgłoszeń 

spełniających wymogi ustalone w Regulaminie. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone 

w Regulaminie Konkursu. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych 

oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, 

jak również podania danych osobowych, takich jak m.in.: imię, nazwisko, adres e-mail, 

adres zamieszkania i numer telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu 

lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego 

Uczestnika z Konkursu. 

12. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczeni z konkursu. 

13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym). 

Konsekwencją braku podania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie 

i/lub brak możliwości otrzymania nagrody. 

14. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerami telefonów 84 307 22 

07, 884 703 220 lub adresem e-mail: biuro@lgdziemiazamojska.pl. 

mailto:biuro@lgdziemiazamojska.pl

