„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju ObszarówWiejskich: Europainwestująca w obszarywiejskie”

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O JEZIORZE ROŻNOWSKIM
PT. „JEZIORO ROŻNOWSKIE BEZ TAJEMNIC”
Organizator: Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność.
Cel: Wzrost atrakcyjności obszaru w zakresie walorów Jeziora Rożnowskiego oraz Gminy Łososina
Dolna.
1.

Konkurs jest adresowany do młodzieży (od 13 r. ż.) i osób dorosłych z terenu Gminy Łososina
Dolna.

2.

Konkurs jest realizowany w ramach grantu pt. „Jezioro Rożnowskie – nasze jezioro, nasza
sprawa” w ramach projektu grantowego pt. „Promocja zasobów i walorów obszaru Śliwkowego
Szlaku w oparciu o markę lokalną” Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”.

3.

Tematyka konkursu obejmuje wiedzę geograficzną, historyczną oraz ekologiczną związaną z
Jeziorem Rożnowskim.

4.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przekazanie osobiście lub listownie:



karty zgłoszenia udziału,
oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w konkursie „JEZIORO ROŻNOWSKIE
BEZ TAJEMNIC” wraz z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych,

dokumenty należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia Twórcza Kreatywność (33-314
Łososina Dolna 400, budynek CKIP) do 2 czerwca 2019 roku lub osobiście w dniu konkursu.
5.

Przekazanie karty zgłoszenia jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z wymogami Rozporządzenia 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 — RODO) przez
Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność.

6.

Organizator ustala temat konkursu oraz udostępnia wykaz proponowanej literatury.

7.

Konkurs odbędzie się 2 czerwca 2019 r. podczas Integracyjnego Dnia Dziecka organizowanego
w Tęgoborzy .

8.

Organizator powołuje komisję czuwającą nad prawidłowym przebiegiem konkursu.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju ObszarówWiejskich: Europainwestująca w obszarywiejskie”

9.

Organizator przeprowadza konkurs w formie testu składającego się z 12 pytań oraz wyłania 3
osoby z najwyższą punktacją.

10. W przypadku uzyskania takiej samej punktacji komisja może zadać dodatkowe pytania ustne
celem wyłonienia zwycięzców.
11. Komisja konkursowa ocenia testy oraz podsumowuje ostateczne wyniki konkursu.
12. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu - projektu „Jezioro
Rożnowskie – nasze jezioro, nasza sprawa” i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
13. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe o wartości:
I miejsce – 300 zł
II miejsce – 200 zł
III miejsce – 100 zł
Ponadto każdy z uczestników otrzyma dyplom oraz brelok za udział w Konkursie.
14. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi podczas wydarzenia: Integracyjny Dzień
Dziecka w dniu 2.06.2019 r. Wyniki wraz z fotorelacją zostaną umieszczone na stronie
internetowej www.ckip.lososina.pl oraz portalu Facebook.
15. Regulamin niniejszego
www.ckip.lososina.pl.
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16. Literatura:
Dziedzictwo Kulturowe Łososińskiej Ziemi, CKiPGŁD, 2018
Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego. Piękno regionu, ochrona i rekultywacja jezior, Tarnów
2010. Hajduk Łukasz, Piotr Firlej (red.)
Konkurs jest realizowany w ramach grantu pt. Jezioro Rożnowskie – nasze jezioro, nasza sprawa w ramach
projektu grantowego pt. „Promocja zasobów i walorów obszaru Śliwkowego Szlaku w oparciu o markę
lokalną” Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca PROW na
lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

