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R E G U L A M I N  

 
konkursu „Najaktywniejsza Organizacja Pozarządowa” 

 
 

 
I. Cel konkursu 

 
Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców, organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń 
Wiejskich z obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej do podejmowania inicjatyw na rzecz 
rozwoju własnych miejscowości, tworzenia wspólnych miejsc rekreacji i wypoczynku, kultywowania 
tradycji i obyczajów lokalnych, propagowania postaw i zachowań ekologicznych, edukację w 
każdym z w/w zakresów oraz dbanie o ład przestrzenny. 
 
 

II. Organizacja konkursu 
 

1. Konkurs organizowany jest przez Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, 
zwanym dalej „Zarządem LGD”. 
2. Ogłoszenie o konkursie jako zaproszenie wraz z regulaminem i załącznikami zostanie 
rozpropagowane na terenie 5 gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś 
Historyczna” oraz zamieszczone na stronie internetowej www.wieshistoryczna.pl 
3. Konkurs realizowany jest w kategorii „Najaktywniejsza Organizacja Pozarządowa”. 

 
 

 
III. Terminarz konkursu 

 
Terminarz konkursu określa harmonogram konkursu stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu. 

 
 
 

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie 
 
1. W konkursie może wziąć udział każda Organizacja pozarządowa formalna i Koła Gospodyń 
Wiejskich z obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”. 
2. Zgłoszenia Organizacji do konkursu mogą dokonać osoby reprezentujące Organizacje poprzez 
złożenie w siedzibie LGD pisemnego zgłoszenia zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do 
regulaminu. 
3. Zgłoszenia Organizacji i KGW do konkursu należy dokonać w terminie określonym  
w harmonogramie. 
4. Osoba, która zgłasza Organizację lub KGW do konkursu ma obowiązek przygotować sprawozdanie 
- opis działań wykonanych i realizowanych przez Organizację, KGW w ramach kryteriów oceny i 
dostarczyć do biura Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” do dnia 31 października 
2019 rok. 
5. Sprawozdanie w konkursie „Najaktywniejsza Organizacja Pozarządowa” stanowi załącznik nr 3. 
6. Kryteria oceny w konkursie „Najaktywniejsza Organizacja Pozarządowa” stanowią załącznik nr 4. 
7. Do sporządzonego opisu działań - sprawozdania Organizacji, KGW dołączyć należy 
dokumentację fotograficzną (zdjęcia o wysokiej rozdzielczości na płycie CD/DVD) w celu 
potwierdzenia spełnienia danego kryterium wybranej kategorii konkursowej oraz inne dokumenty 
przedstawiające dokonania Organizacji, KGW (wycinki prasowe, audycje radiowe, nagrania 
telewizyjne itp.) 
 

http://www.wieshistoryczna.pl/
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V. Komisja konkursowa i kryteria oceny 

 
1. Komisję konkursową powołuje Zarząd LGD. 
2. Komisja dokonuje oceny zgłoszonych do konkursu Organizacji Pozarządowych i Kół Gospodyń 
Wiejskich według kryteriów oceny, na podstawie złożonego sprawozdania, na podstawie 
dostarczonej dokumentacji fotograficznej i innej. 
3.  Maksymalna ilość punktów przyznanych Organizacji, KGW wynosi 100 pkt. 
4. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości i opublikowane na stronie 
internetowej Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”. 

 
 
 

VI. Nagrody 
 

1. Komisja konkursowa wyłoni laureatów I, II i III miejsca. Laureaci otrzymają tytuł 
„Najaktywniejsza Organizacja Pozarządowa” obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej.  
2. Wysokość nagród: 
- Laureat I miejsca – 3.000,00zł. 
- Laureat II miejsca – 2.000,00zł. 
- Laureat III miejsca – 1.000,00zł. 
 
Uwaga: Nagrody do ww. wartości przyznawane będą w formie rzeczowej. 
 
3. W przypadku większej ilości Laureatów Komisja może dokonać innego podziału środków 
przeznaczonych na nagrody niż opisano w części VI pkt.2. 
4. W razie pozyskania dodatkowych środków i sponsorów dopuszcza się przyznanie dodatkowych 
nagród dla Laureatów konkursu bądź wyróżnionych Organizacji, KGW. Sponsor nagrody może 
sprecyzować cel i sposób wykorzystania środków. 
5. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy lub statuetki. 

 
 
 

VII. Postanowienia końcowe 
 

1.  Od postanowienia komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. 
2. Prawo interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych 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 jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu. 
5. Zgłoszenie złożone na nieprawidłowym formularzu, nie podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentowania zgłaszającego lub ich pełnomocników nie będzie brało udziału w konkursie. 
6. Osoba, która dostarczy dokumentację fotograficzną zobligowana jest do jednoczesnego 
podpisania oświadczenia przekazania własności i praw autorskich do zdjęć.  
7. Oświadczenie przekazania własności i praw autorskich stanowi załącznik nr 5 do regulaminu. 


