
  

 

 

 

 
Regulamin konkursu 

Wiedzy o obszarze Lokalnej Grupy Działania LIDER A4 

„Sprawdź czy wiesz, co w nas drzemie” 
 
 

I. Organizator konkursu. 
 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Sprawdź czy wiesz, co w nas drzemie”, 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 4 września 2022 r. podczas Festiwalu 4 Żywiołów na Stadionie GKS  
w Kobierzycach.  
2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczestników imprezy, o której mowa w pkt. 1. 
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.  
4. Konkurs składa się z 50 pytań. 
5. Pytania konkursowe dotyczą treści zawartych w przewodniku „Tropem naszego dziedzictwa”, 
dostępnego pod linkiem: https://lider-a4.pl/wp-content/uploads/2022/07/przewodnik_tropem-naszego-
dziedzictwa.pdf, a także w wersji drukowanej na stoisku organizatora. 
6. Uczestnicy konkursu odpowiadają ustnie na wylosowane przez siebie 1 pytanie. 
7. 1 nagroda przyznawana jest za 1 prawidłową odpowiedź. 
8. Nagrodą w konkursie jest kupon do realizacji na wybranych przez organizatora stoiskach jarmarkowych. 
 
III. Cel konkursu  
Założeniem organizatora jest rozpowszechnienie wiedzy o obszarze Lokalnej Grupie Działania Lider A4 
oraz zainteresowanie mieszkańców najbliższą okolicą i jej turystycznymi walorami. 
 
 IV. Przedmiot konkursu. 
1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na 1 pytanie do treści  
z przewodnika wspomnianego w rozdziale II pkt. 5.  
 
  V. Organizacja konkursu.  
1. Konkurs będzie trwać od godz. 14:00 do godz. 16:00 lub do wyczerpania puli nagród. 
2. Organizator powoła jury konkursu. 
3. Ocenie podlegać będzie poprawność odpowiedzi na pytania. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania konkursu. 
5. Laureaci konkursu otrzymają nagrodę, o której mowa w rozdziale II pkt. 8. Nagroda będzie do odebrania 
na stoiskach wystawców jarmarku, oznaczonych tabliczką „tu zrealizujesz kupon konkursowy”,  
tuż po udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe. 
6. Podczas realizacji wygranego kuponu, zwycięzca zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia 
odebrania nagrody na wymienionym w kuponie stoisku jarmarkowym.   
7. Koordynatorem i osobą odpowiedzialną za przebieg konkursu jest Aleksandra Ligas. 
 Dane kontaktowe: Stowarzyszenie Lider A4, ul. Witosa 15, Kobierzyce tel.: 71 311 11 35, biuro@lider-
a4.pl  
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