
 

Regulamin Konkursu 
Super Sołtys i Sołectwo „3 x S” 

 

 
§ 1. 

 Organizator Konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” z siedzibą w Barlinku. 
 Adres Organizatora: 

 Siedziba Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” mieści się przy  
ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek 

 Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” znajduje się przy  
ul. Sądowej 8, 74-320 Barlinek, tel. 95-7460-360 

2. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu:  
Aleksandra Bakiewicz, tel. 506 506 072  , e-mail: gck@boleszkowice.pl  

 

§ 2. 

 Założenia organizacyjne 

 

1. Organizacja Konkursu oraz nagrody są współfinansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca  
w Obszary Wiejskie, w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 

2. Konkurs prowadzony jest na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia 
„Lider Pojezierza” tj. obszaru gmin Barlinek, Boleszkowice, Bierzwnik, Choszczno, Dębno, 
Krzęcin, Lipiany, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Przelewice, Recz  
i Trzcińsko-Zdrój. 

3. Przesyłanie kart zgłoszeniowych trwa od 15.07.2016 r. do 05.08.2016 r. 
4. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie podczas Targów Inicjatyw Lokalnych  

i Awangardowych TILiA 2016 w Chwarszczanach (Gmina Boleszkowice)  
w dniu 27 sierpnia 2016 r. 

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
6. Udział w Konkursie mogą wziąć wszyscy mieszkańcy sołectw obszaru objętego Lokalną 

Strategią Rozwoju.   
7. Wypełniona Karta zgłoszeniowa jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie.  

(Karta zgłoszeniowa stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu). 
8. Osoby niepełnoletnie biorące udział w konkursie powinny uzyskać pisemną zgodę rodziców 

lub opiekunów, którą należy dołączyć do Karty zgłoszeniowej.   
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9. Nadesłanie wypełnionej Karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 
niniejszego regulaminu. 

 

§ 3.  

Cele Konkursu 

      Cele Konkursu: 

1. Aktywizacja społeczności wiejskiej z gmin obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju. 
2. Promowanie najbardziej aktywnych sołtysów (sołectw) z terenu objętego Lokalną Strategią 

Rozwoju Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, którzy podejmują działania na rzecz integracji 
społeczności lokalnej, dbają o rozwój sołectwa i gminy. 

3. Promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju tj. obszaru gmin Barlinek, 
Boleszkowice, Bierzwnik, Choszczno, Dębno, Krzęcin, Lipiany, Myślibórz, Nowogródek 
Pomorski, Pełczyce, Przelewice, Recz i Trzcińsko-Zdrój. 

 

§ 4.  

Miejsce składania formularzy zgłoszeniowych 

 

1. Zgłoszeń należy dokonywać na Karcie zgłoszeniowej, zgodnie z zapisami niniejszego 
Regulaminu. 

2. Zgłoszenie należy wypełnić elektronicznie lub drukowanymi literami.  
3. Zgłoszenia należy przesyłać pocztą tradycyjną, elektroniczną lub dostarczyć osobiście w 

terminie do 05.08.2016 r. (decyduje data wpływu) pod adres: 
 

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach 
Ul. Poznańska 19a,  

74-407 Boleszkowice 
e-mail: gck@boleszkowice.pl 

z dopiskiem: Zgłoszenie do konkursu „3 x S” 

§ 5.  

Zasady konkursu 

 

1. Konkurs ma charakter zawodów sportowych oraz pokazów lokalnej twórczości. 
2. Każda Gmina objęta Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 typuje do wzięcia udziału  

w Konkursie jedno sołectwo, które stanowi uzupełnienie drużyny reprezentacyjnej gminy 
biorącej udział w Targach Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych TILiA 2016. 
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3. Wytypowane przez Gminę Sołectwo gwarantuje drużynę składającą się z sołtysa, który stoi na 
czele swojej drużyny oraz pozostałych uczestników w liczbie 5 osób (kobiet i mężczyzn). 

4. Drużyna powinna stanowić grupę 6 osób łącznie, złożonych w równiej liczbie z kobiet  
i mężczyzn.  

5. Drużyny będą rywalizować ze sobą w zawodach  w dniu 27 sierpnia 2016 r.  
w Chwarszczanach, podczas Targów Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych TILiA 2016. 

 

§ 6.  

Dyscypliny sportowe 

 

      Uczestnicy rywalizować będą w następujących konkurencjach 

1. Nakrycie stołu 
2. Szatkowanie kapusty 
3. Obszycie dziurek 
4. Zasznurowanie kiecki 
5. Gacie na płocie 

 

§ 7. 

Sposób oceniania  
1. Sposób oceniania:  

Na wynik drużyny składa się suma punktów uzyskanych przez członków drużyn  
w poszczególnych dyscyplinach sportowych, wymienionych w niniejszym Regulaminie 
w § 6. 

 

 

Miejsce w 

konkurencji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Łącznie 

Punkty 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 78 

 

§ 8. 

Nagrody 

 

 



 

1. W ramach konkursu zostaną przyznane następujące tytuły: 

„Sołtys Roku obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia  

„Lider Pojezierza” 

2. Nagrodami dla trzech pierwszych miejsc w konkursie będą:  
2.1. Dla pierwszego miejsca: 

a) puchar „Sołtys Roku obszaru Lidera Pojezierza”  
b) kosiarka spalinowa 

2.2. Dla drugiego miejsca: 
a) Bon o wartości 300 zł do wykorzystania na nasadzenia roślin wieloletnich 

2.3. Dla trzeciego miejsca: 
a) Bon o wartości 200 zł do wykorzystania na nasadzenia roślin wieloletnich 

3. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi dnia 27 sierpnia 2016 r. podczas Targów Inicjatyw Lokalnych 
i Awangardowych TILIA 2016 w Chwarszczanach.  

 

§ 9. 

           Dane osobowe 

1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę 

na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. 

Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  

o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia 

Konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko 

pojętych celach marketingowych i promocyjnych Organizatora, także  

w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. 

2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w 

ustawy. Właściciel danych ma prawo do kontroli do swoich danych oraz ich poprawiania  

i usuwania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do 

przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. 

Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien 

osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie.  

3. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do podania następujących danych:  

 

1. imię i nazwisko,  

2. adres zamieszkania,  

3. adres e-mailowy (jeśli jest wymagany w formularzu zgłoszeniowym) 

4. telefon kontaktowy. 

Formularze Zgłoszenia nadesłane bez powyższych danych nie będą brały udziału  

w Konkursie.  

4. Warunkiem otrzymania nagrody w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

 



 

 

§ 10.  

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Udział  
w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad lub przedłużenia trwania konkursu, jak 
również zmiany terminu ogłoszenia jego wyników. 

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie 
lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczone z Konkursu. 

4. Osoby biorące udział w projekcie wyrażają zgodę na udostępnianie swojego wizerunku na 
potrzeby konkursu. 

5. Wszelkie kwestie sporne nierozstrzygnięte w Regulaminie, rozstrzyga Organizator.  
 

 

 

 

 

 

 


