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R E G U L A M I N

konkursu na „Najaktywniejsze sołectwo w Dolinie Baryczy”

I. Cel konkursu

Celem konkursu  jest  aktywizacja  mieszkańców wsi  Doliny  Baryczy do  podejmowania 
inicjatyw  na rzecz  rozwoju  własnych  miejscowości,  w  szczególności  poprzez  tworzenie 
wspólnych miejsc rekreacji  i  wypoczynku,  kultywowanie tradycji  i  obyczajów lokalnych 
oraz poprzez dbanie o ład przestrzenny. 

II. Organizacja konkursu

1.  Konkurs  organizowany  jest  przez  Zarząd  Stowarzyszenia  „Partnerstwo  dla  Doliny 
Baryczy”, zwanym dalej „Partnerstwem”.

2. Ogłoszenie o konkursie jako zaproszenie wraz z regulaminem i załącznikami zostanie 
przesłane wójtom/burmistrzom 8 gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia „Partnerstwo 
dla Doliny Baryczy” oraz zamieszczone na stronie internetowej www.nasza.barycz.pl oraz 
www.aktywni.barycz.pl     

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1.  W  konkursie  może  wziąć  udział  każda  miejscowość  o  statusie  sołectwa  z  terenu 
„Partnerstwa”, z wyjątkiem laureata pierwszego miejsca każdej edycji.

2. Zgłoszenia sołectwa do konkursu dokonuje Rada Sołecka  poprzez złożenie w siedzibie 
„Partnerstwa” pisemnego zgłoszenia zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do 
regulaminu.

3.  Zgłoszone do  konkursu  sołectwo jest  zobowiązane  umieszczać  bieżące  informacje  o 
sołectwie (mieszkańcach, wydarzeniach) na specjalnie przygotowanym i przeznaczonym do 
tego  celu  serwisie  www.aktywni.barycz.pl,  w  ramach  przez  siebie  administrowanej 
podstrony, zgodnie z wytycznymi. 

4.  Sołectwo  jest  zobowiązane  do  informowania  o  podejmowanych  inicjatywach, 
projektach,  działaniach,  w  ramach  których  może  zaprosić  przedstawicieli  komisji 
konkursowej w celu zaprezentowania podejmowanych działań. 

5. Rada Sołecka przystępując do konkursu ma obowiązek sporządzenia pisemnego opisu 
działań - sprawozdania wykonanych i realizowanych w ramach danych kryteriów opisanych 
w załączniku nr 4 do regulaminu za okres od 1 stycznia 2011 do 30 listopada 2011.

6. Rada Sołecka przesyła powyższy opis na adres „Partnerstwa” do 6 grudnia 2011.

7. Do sporządzonego  opisu działań (sprawozdania)  Rada Sołecka dołącza dokumentację 
fotograficzną (zdjęcia o wysokiej rozdzielczości na płycie CD).
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IV.  Terminarz konkursu

Terminarz  konkursu  określa  harmonogram  konkursu  stanowiący  załącznik  nr  2 do 
regulaminu.

V. Komisja konkursowa i kryteria oceny

1. Komisję konkursową powołuje Zarząd „Partnerstwa”.

2. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego komisji 
konkursowej.

3. Komisja konkursowa ustala harmonogram prac, w tym grafik wizji terenowych, które 
odbywają się we wskazanym przez komisję lub sołectwo terminie (np. poprzez zaproszenie 
Komisji na organizowane przez sołectwo wydarzenie/ imprezę plenerową). 

4.  Komisja  dokonuje  oceny  zgłoszonych  do  konkursu  sołectw  na  podstawie  bieżącej 
aktywności sołectwa na serwisie www.aktywni.barycz.pl (ilość i jakość zamieszczonych na 
stronie  sołectwa  informacji),  odbytej  wizji  terenowej,  złożonego  sprawozdania  oraz 
według kryterium punktacji określonym w załączniku nr 3 do regulaminu.

5. Komisja ma prawo wyłonić grono finalistów i dokonać ponownej wizji terenowej, celem 
ostatecznego wyłonienia laureatów.

6. Każdy członek komisji podpisuje deklarację bezstronności. 

7. Maksymalna ilość punktów przyznanych sołectwu wynosi 100 pkt.

8. Decyzje komisji konkursowej wymagają uzasadnienia i podpisu wszystkich jej członków.

9. Wyniki  konkursu zostaną opublikowane w lokalnej prasie, na stronach internetowych 
poszczególnych gmin oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny 
Baryczy” www.nasza.barycz.pl i serwisie www.aktywni.barycz.pl  

VI. Nagrody i wyróżnienia

1.  Komisja  konkursowa  wyłoni  laureata  I  miejsca  oraz  wyróżni  2  sołectwa.  Laureat  I 
miejsca otrzyma tytuł „Najaktywniejsze sołectwo Doliny Baryczy 2011”

2. Rodzaj i wysokość nagród:

Nagroda główna - Laureat  – 5.000,00zł  oraz dwa wyróżnienia po 1000 zł 

Uwaga: Nagrody do ww. wartości przyznawane będą w formie rzeczowej.

Komisja ma prawo nie przyznawania wyróżnień. Punkty uzyskane w ocenie będą kryterium 
pomocniczym.
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4.  W  razie  pozyskania  dodatkowych  środków  i  sponsorów  dopuszcza  się  przyznanie 
dodatkowych nagród dla laureatów konkursu bądź wyróżnionych. Sponsor nagrody może 
sprecyzować cel i sposób wykorzystania środków.

5. Laureat zorganizuje podsumowanie konkursu – uroczystą galę podsumowującą 

6. Laureat nie może brać udziału w kolejnych edycjach konkursu. 

7.  Przedstawiciel  sołectwa  laureata  może  brać  udział  w  pracach  komisji  konkursowej 
kolejnych edycji 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Od postanowienia komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.

2.  Prawo  interpretacji  regulaminu  konkursu,  bądź  rozstrzygania  kwestii  nie  ujętych  w 
regulaminie, przysługuje Przewodniczącemu komisji konkursowej.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania i udostępniania informacji, które są 
przedmiotem konkursu, w celu jego realizacji i promocji.

4. Podpisanie zgłoszenia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.

5. Zgłoszenie złożone na nieprawidłowym formularzu, bez wymaganych załączników, nie 
podpisane  przez  osoby  uprawnione  do  reprezentowania  zgłaszającego  lub  ich 
pełnomocników nie będzie brało udziału w konkursie.
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