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Regulamin konkursu 
 

„#LGDLudziom – projekty skrojone na miarę” 

 
 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu „#LGDLudziom – 
projekty skrojone na miarę”. 

2. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
Ziemia Bielska z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała.  

3. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną 
zdolność do czynności prawnych, mieszkańcy obszaru LGD Ziemia Bielska tj. gmin: Jaworze, 
Jasienica, Kozy, Porąbka, Wilkowice, Wilamowice, Bestwina, Buczkowice, Czechowice-
Dziedzice, a także sympatycy Stowarzyszenia spoza obszaru.  

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy biura LGD Ziemia Bielska.  

5. Na potrzeby stworzenia Regulaminu przyjęte zostają następujące definicje:  

− „Spotkanie konsultacyjne” – spotkania organizowane przez LGD Ziemia Bielska 
w poszczególnych Gminach w następujących miejscach i terminach : 

− Bestwina, Kościelna 57, Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka - 10.10.2022, g. 15:30-
17:30 

− Buczkowice, Lipowska 730, Urząd Gminy - 04.10.2022, g. 15:30-17:30 

− Zabrzeg, Gazdy 3, OSP Zabrzeg - 10.10.2022, g. 18:00-20:00 

− Jasienica 1360, Ogród tradycji - 03.10.2022, g. 18:00-20:00 

− Jaworze, Pod Harendą 2, Sala „Pod Harendą” - 03.10.2022, g. 15:30-17:30 

− Kozy, Krakowska 5, Pałac Czeczów - 05.10.2022, g. 15:30-17:30 

− Porąbka, Rynek 22, Gminny Ośrodek Kultury - 07.10.2022, g. 15:00-17:00 

− Pisarzowice, św. Floriana 26, Gminne Centrum Działań Twórczych - 05.10.2022, g. 18:00-20:00 

− Meszna, Handlowa 16, Meszniański Ośrodek Kultury "Nad Borami" - 04.10.2022, g. 18:00-
20:00 

− „Uczestnik” – osoba, która weźmie udział w Spotkaniu konsultacyjnym i złoży Kartę 
Pomysłu, w dniu Spotkania konsultacyjnego dla danej Gminy. 

− „Laureaci” – osoby, których pomysły zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, 
spośród uczestników, którzy wezmą udział w Konkursie, w odpowiednim terminie 
i miejscu wskazanym w Regulaminie. 

§ 2. 

Czas trwania Konkursu 

1. Konkurs będzie się odbywał w dniach wskazanych w § 1 pkt. 6 tj. podczas Spotkań 
konsultacyjnych orgaznizowanych dla danej Gminy. 
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2. Organizator skontaktuje się z Laureatami, których pomysły zostaną wybrane przez Komisję 

Konkursową składającą się z pracowników Biura LGD Ziemia Bielska, najpóźniej w ciągu 3 dni 
roboczych, licząc od dnia złożenia „Karty pomysłu na projekt” na Spotkaniu konsultacyjnym. 

3. Po każdym Spotkaniu konsultacyjnym zostaną wybrani 2 Laureaci z zastrzeżeniem § 5. pkt. 3 
niniejszego Regulaminu. 

§ 3. 

Uczestnicy Konkursu 

1. Laureatami mogą zostać tylko i wyłącznie Uczestnicy, o których mowa w § 1.  

2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.  

3. Przed wzięciem udziału w konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem 
dostępnym na stronie www.ziemiabielska.pl w zakładce Nowe rozdanie 2023-2027 – wzięcie 
udziału w konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją w 
celu przeprowadzenia konkursu i wręczenia nagród Laureatom. Dodatkowo Regulamin 
pozostanie wyłożony do wglądu uczestników podczas Spotkań konsultacyjnych. 

4. W związku z organizacją Konkursu uczestnik wyraża zgodę na zbieranie, przetwarzanie 
i wykorzystanie jego danych osobowych, Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 [1] o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO. 
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane tylko i wyłącznie dla potrzeb 
Konkursu. Dane osobowe laureatów konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej. 

§ 4. 

Zasady Konkursu 

1. Zadaniem Uczestnika jest wymyślenie ciekawego pomysłu na projekt realizowany przez LGD 
Ziemia Bielska w następnej perspektywie finansowej. 

2. Każdy z uczestników otrzymuje od Organizatora Konkursu na Spotkaniu Konsultacyjnym 
papierową „Kartę pomysłu na projekt”. 

3. Na „Karcie pomysłu na projekt” będzie tytuł projektu, krótki opis projektu, imię i nazwisko 
adres zamieszkania oraz kontaktowy numer telefonu do pomysłodawcy (uczestnika konkursu). 

4. Jeden uczestnik może uczestniczyć w Konkursie tylko jeden raz.  

§ 5. 

Laureaci i nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie są:  

− 9 bonów do sieci handlowej o wartości 300 zł  

− 9 bonów do sieci handlowej o wartości 200 zł  

2. Odbiór nagród po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu, wyłącznie z dowodem 
osobistym nastąpi w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska w Bielsku- 
Białej, przy ul. T. Regera 81. 

3. Jeśli Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Laureatem 
lub Laureat nie zgłosi się pod odbiór nagrody w terminie uzgodnionym w pkt. 2 powyżej, 
Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi przy czym nie 
później niż do dnia 28.10.2022 r. 

§ 6. 
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Prawa autorskie 

1. Zgłoszenie do Konkursu „#LGDLudziom – projekty skrojone na miarę” tym samym przekazanie 
pomysłów i treści w „Karcie pomysłu na projekt” jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem 
jego autorskich praw majątkowych na rzecz Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, 
z późn. zm.) oraz zgodą na korzystanie przez Organizatora na własny użytek, 
wprowadzanie ww. do obrotu (także w sieci Internet), w tym wielokrotne rozpowszechnianie 
pomysłów i treści (w całości i we fragmentach) publikacje w mediach, na stronie 
www.ziemiabielska.pl i portalach społecznościowych Organizatora, jak również w treści 
Strategii Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska.  

2. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu korzystania przez Organizatora 
z pomysłów i przekazanych treści zgłoszonych do Konkursu przez Uczestników i ewentualnego 
wdrożenia ich przez LGD Ziemia Bielska. 

3. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, 
w szczególności wynikających z prawa autorskiego. 

§ 7. 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o ile uzna za konieczne 
wprowadzenie takich zmian. 

3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia 
Laureata Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie 
Laureata Konkursu. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

5. Klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.09.2022 r. 

 


