Regulamin konkursu na
Wspólny tytuł dla serii filmów promujących obszar
Lokalnej Grupy Działania LIDER A4
I. Organizator konkursu.
1. Organizatorem konkursu na wspólny tytuł dla serii filmów promujących obszar LGD Lider A4, jest
Stowarzyszenie Lider A4 z siedzibą w Kobierzycach, ul. Witosa 15. Zadanie realizowane jest w ramach
poddziałania 19.4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i współfinansowane
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary
wiejskie.
II. Założenia organizacyjne.
1.Konkurs odbędzie się 5 września 2021 r. podczas Dożynek Wojewódzkich w Domaniowie.
2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich pełnoletnich uczestników imprezy, o której mowa w pkt. 1.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. W celu uniknięcia nieuzasadnionego i/lub nadmiarowego przetwarzania danych osobowych, a także
zapewnienia zasady bezstronności w pracy komisji konkursowej, każdy uczestnik konkursu w chwili
przystąpienia do konkursu oświadcza, że spełnia warunki udziału w konkursie i otrzymuje indywidualny
numer przypisany jego osobie.
5. Laureat konkursu zobowiązany jest do podania niezbędnych danych osobowych i przekazania, w formie
oświadczenia, na rzecz organizatora konkursu praw autorskich do utworu, który został nagrodzony
w konkursie. Jest to warunkiem przekazania nagrody konkursowej.
6. Nagrodą w konkursie jest pudło z produktami lokalnymi pochodzącymi z obszaru LIDER A4 o orientacyjnej
wartości 100zł
7. W konkursie przewidzianych jest 10 laureatów, wybranych przez komisję konkursową (jury) złożoną
z przedstawicieli organizatora konkursu. Organizator zastrzega, że w przypadku nie odebrania nagrody
przez laureata, w określonym podczas ogłoszenia wyników miejscu i czasie, nagroda przechodzi na
następnego laureata z listy laureatów ex aequo.
III. Cel konkursu
Założeniem organizatora jest rozpowszechnienie wiedzy o obszarze LGD poprzez zwiększenie popularności
filmu promującego obszar.
IV. Przedmiot konkursu.
1. Przedmiotem konkursu jest wymyślenie przez uczestnika konkursu atrakcyjnego tytułu (nazwy) dla
wyemitowanej przez organizatora serii filmów promujących obszar LGD. Film będzie można obejrzeć na
stoisku organizatora, przez cały czas trwania konkursu oraz na głównym ekranie imprezy o przypadkowych
godzinach, będzie bowiem wyświetlany w ramach streamingu reklamowego.
V. Organizacja konkursu.
1. Organizator powoła jury konkursu.
2. Wyniki konkursy będą ogłoszone podczas Dożynek Wojewódzkich.
3. Ocenie podlegać będą:
• Oryginalność pomysłu
• Trafność pomysłu (odzwierciedlenie celu i charakteru filmu)
• Poprawność stylistyczna i zgodność z obowiązującymi normami kulturowymi
UWAGA! ZGŁOSZENIA KONKURSOWE NIE SPEŁNIAJĄCE POWYŻSZYCH WYMAGAŃ BĘDĄ
BEZWZGLĘDNIE WYKLUCZANE Z KONKURSU PRZEZ JURY KONKURSU.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania konkursu.
5. Laureaci konkursu otrzymają nagrodę, o której mowa w rozdziale II pkt. 6
6. Koordynatorem i osobą odpowiedzialną za przebieg konkursu jest Ewa Grzelakowska.
Dane kontaktowe: Stowarzyszenie Lider A4, ul. Witosa 15, Kobierzyce tel.: 71 311 11 35, biuro@lider-a4.pl

