
 

 

 

 
 

Regulamin Konkursu  

„Najlepsze stoisko prezentujące działalność podmiotu”  III Bieszczadzkiego Forum Organizacji 

Pozarządowych 

 

§ 1. 

1. Organizatorem konkursu „Najlepsze stoisko prezentujące działalność podmiotu”   jest  Lokalna 

Grupa  Działania „Zielone Bieszczady”. 

2. Partnerem konkursu jest Urząd Miasta Ustrzyki Dolne, Fundacja Bieszczadzka, Młodzieżowa 

Gminna Rada Pożytku Publicznego oraz Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego.  

§ 2. 

1. Celem konkursu „Najlepsze stoisko prezentujące działalność podmiotu”  popularyzacja Ekonomii 

Społecznej, nagrodzenie najlepszej i najciekawszej prezentacji produktów czy działalności podmiotu 

oraz jest aktywizacja i integracja środowiska NGO, promocja aktywności obywatelskiej i dobrych 

praktyk organizacji pozarządowych, a także podnoszenie wiedzy i umiejętności, wymiana 

doświadczeń, promocja obszaru działalności ngo. 

§ 3. 

Zasady uczestnictwa 

1. Uczestnikami konkursu  „Najlepsze stoisko prezentujące działalność podmiotu”  mogą być  

wszystkie stoiska prezentowane podczas  III BFOP m .in.  przez: 

a) organizacje pozarządowe, tj. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne 

i inne, 

b) nieformalne grupy inicjatywne, 

c) przedsiębiorstwa społeczne, 

d) szkoły i placówki oświatowe, 

e) instytucje kultury, 

f) instytucje pomocy społecznej, 

g) podmioty świadczące opiekę medyczną. 

2. W Konkursie nie biorą udziału stoiska organizatorów. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie oświadczenia o akceptacji warunków 

konkursu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu. 

4. Uczestnik przystępując do Konkursu udziela Organizatorom Konkursu zgody na fotografowanie 

stoiska, w tym utrwalanie wizerunku osób znajdujących się przy stoisku, oraz nieodpłatnej 

niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i przestrzeni licencji na korzystanie z autorskich praw 

majątkowych do fotografii przedstawiającej stoisko, jak również korzystania z utrwalonego wizerunku 

osób znajdujących się przy stoisku, na wszelkich polach eksploatacji niezbędnych do prezentacji i 

promocji III BFOP oraz Organizatorów i ich statutowej działalności. 

5. Oświadczenie o akceptacji warunków do konkursu „Najlepsze stoisko prezentujące działalność 

podmiotu”  przyjmowane są: 

a) osobiście w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” Orelec 35, 38-623 Uherce 

Mineralne, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem, 

„Najlepsze stoisko prezentujące działalność podmiotu”    

b) drogą pocztową na adres Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady ” Orelec 35, 38-623 Uherce 

Mineralne, 



 

 

 

 
 

 c) drogą poczty elektronicznej na adres Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”: 

lgdzielonebieszczady@wp.pl 

6. Termin składania oświadczenia  mija 28 września  2018 r., o godz. 16.00.  

§ 4. 

Przebieg konkursu  

1. Komisja Konkursowa podczas oceny poszczególnych ekspozycji wraz z prezentowaną ofertą będzie 

brała pod uwagę następujące elementy: 

1) ogólne wrażenie stoiska; 

2) oryginalność zabudowy stoiska; 

3) estetykę i porządek na stoisku; 

4) uprzejmość  i kompetencje osób obsługujących stoisko; 

5) atrakcyjność oferty prezentowanej na stoisku; 

6) wykorzystanie lokalnych zasobów, tj. pracy, walorów przyrodniczych, surowców, historii, tradycji 

kulturowych oraz produktów lokalnych/rolnych  

7) formę  prezentacji lokalnych inicjatyw jako czynnika rozwoju lokalnego,  

8) dodatkowe atrakcje na stoisku. 

 

 

 

§ 5. 

Rozstrzygniecie  konkursu  

1. Ogłoszenie wyników konkursu „Najlepsze stoisko prezentujące działalność podmiotu”  oraz 

wręczenie nagród nastąpi podczas III Bieszczadzkiego Forum Organizacji Pozarządowych 14 

października 2018 r w Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych (ul. 29 Listopada 19a). 

2. Kapituła konkursu działa na podstawie zasad określonych niniejszym regulaminem.  

3. Kapituła podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.  

4. Dokonując wyboru do tytułu „Najlepsze stoisko prezentujące działalność podmiotu” , każdy 

z członków Kapituły dysponuje jednym głosem.  

5. Decyzje kapituły są niepodważalne i ostateczne.  

 

§ 6. 

Dane osobowe  

1. Administratorem danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą 

38-632 Uherce Mineralne, Orelec 35. 

2. Dane osobowe reprezentantów zgłaszanych oświadczeń będą przetwarzane przez organizatora 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

3. Reprezentanci zgłaszanych oświadczeń  mają prawo dostępu i edycji swoich danych osobowych. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji organizatora z uczestnikami i podmiotami 

zgłaszającymi. a) imię i nazwisko, b) adres zamieszkania, c) adres e-mail, d) numer telefonu. 



 

 

 

 
 

5. Odbiorcami danych mogą być podmioty partnerskie, współorganizujące konkurs – wymienione w 

Regulaminie konkursu „Najlepsze stoisko prezentujące działalność podmiotu” .  

 

§ 7. 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin konkursu „Najlepsze stoisko prezentujące działalność podmiotu”  dostępny jest również 

w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady ” Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne, od 

poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Kapituła Konkursu.  

4. Wysłanie oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


