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na najlepsze przedstawienie swojej małej ojczyzny i kultywowanych tradycji 

„Piękno tradycji we współczesnym świecie”. 

I. Organizator i przedmiot Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Województwo Lubelskie. 

2. Przedmiotem Konkursu jest opisanie tradycji „małej ojczyzny” wykorzystując również 

najnowocześniejsze techniki multimedialne, mieszane w formie grafiki komputerowej, 

dźwięku, tekstu, opowiadania, prezentacji video, pracy plastycznej (wykonane  

w dowolnej technice). Prace mogą być również wykonane w wersji drukowanej, 

pisanej, malowanej i innymi dostępnymi metodami. 

II. Cel i przesłanki Konkursu 

1. Celem Konkursu jest promowanie i propagowanie dziedzictwa kulturowego 

Lubelszczyzny oraz zachęcenie przedstawicieli lokalnych społeczności  

do poszukiwania, odkrywania i utrwalania lokalnej tradycji, wiedzy o kulturze narodu. 

2. Wybrane i nagrodzone prace konkursowe będą przeznaczone w szczególności  

do celów: 

 promocyjnych, 

 identyfikacyjnych.  

3. Wybrane i nagrodzone opisy mogą zostać wykorzystane również w publikacji  

i materiałach promujących dziedzictwo Lubelszczyzny. Mogą być także umieszczane 

na plakatach, ulotkach i pozostałych materiałach informacyjno-reklamowych, w tym 

na:  

 nośnikach elektronicznych i w internecie, 

 nośnikach reklamy zewnętrznej. 

III. Uczestnicy Konkursu 

1. Konkurs przeznaczony jest dla Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie 

Województwa lubelskiego.  

2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby niepełnoletnie, pracownicy Organizatora 

oraz członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin. 

Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty  

w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz  

jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. 

IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie wypełnionej karty 

identyfikacyjnej (załącznik nr 1), oświadczenia (załącznik nr 2) oraz pracy 

konkursowej w terminie określonym w rozdziale V niniejszego regulaminu. 

2. Konkurs polega na przesłaniu pracy konkursowej w formie zgłoszenia dostarczonego 

elektronicznie lub listownie. Zgłoszenie powinno być przygotowane zgodnie  

z wymaganiami wymienionymi w rozdziale V niniejszego Regulaminu.  

V. Termin i forma nadsyłania zgłoszeń konkursowych 

1. Nieprzekraczalny termin dostarczenia zgłoszeń z ust. 1 rozdziału IV niniejszego 

regulaminu upływa 26 października 2020 r. o godzinie 15.30 (obowiązuje data 
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wpływu zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego  

w Lublinie). 

2. Zgłoszenia należy składać osobiście lub przesłać pocztą na jeden z poniższych 

adresów: 

1) Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie 

 ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, Kancelaria Ogólna (parter), 

2) Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich  

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie 

ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin, pokój 519 (V piętro).  

3. Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:  

1) KARTA IDENTYFIKACYJNA (Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu); 

2) OŚWIADCZENIE (Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu). 

VI. Sposób i kryteria oceny prac konkursowych 

1. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, składająca 

się z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie 

oraz osób zaproszonych zgodnie z ust. 2. 

2. Organizator może zaprosić do pracy w Komisji Konkursowej osoby działające  

na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub przedstawicieli organizacji działających  

na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 

3. Podczas oceniania prac Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące 

kryteria:  

1) właściwy przekaz tematu: „Piękno tradycji we współczesnym świecie”, 

2) estetyka pracy, jej indywidualny styl,  

3) pomysłowość w wyborze i wykonaniu formy,  

4) nowatorskie podejście do tematu, 

5) bogactwo wykorzystanych materiałów źródłowych i przekazów ustnych, 

6) umiejętność zaprezentowania pracy konkursowej, inwencja twórcza autor(a)/ów, 

kompozycja, oryginalność ujęcia tematu, 

7) poprawność stylistyczna i językowa, w szczególności jeżeli chodzi o formę ustną: 

opowiadanie, video itp.. 

VII. Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż 2 listopada 2020 r.  

2. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej 

Organizatora www.lubelskie.pl oraz na portalu społecznościowym. 

VIII. Nagrody 

1. Dla laureatów Konkursu zostanie przyznanych 3 równorzędne nagrody - zakup 

strojów ludowych dla Kół Gospodyń Wiejskich w wysokości nie przekraczającej 

20.000 zł każda z powyższych nagród.  

2. Jeden uczestnik Konkursu może zostać nagrodzony tylko raz, niezależnie od ilości 

przesłanych zgłoszeń.  

  

http://www.lubelskie.pl/
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IX. Prawa autorskie 

1. Przekazanie pracy konkursowej oraz wypełnionego zgłoszenia udziału w Konkursie 

traktowane jest równocześnie jako oświadczenie, że nie naruszają one praw osób 

trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw 

autorskich.  

2. Uczestnik Konkursu przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe  

na Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych, na czas nieoznaczony. Majątkowe 

prawa autorskie zostają udzielone na wykorzystanie przepisu oraz innych elementów 

zgłoszonej pracy konkursowej, w całości lub w częściach, na wszystkich polach 

eksploatacji znanych w chwili ogłoszenia Konkursu, a w szczególności tych 

określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.) wraz prawem do zezwalania  

na wykonywanie praw zależnych do opracowania opisu. W szczególności 

Organizator uzyskuje nieograniczone prawo do: 

a) utrwalania elementów zgłoszonej pracy konkursowej poprzez sporządzanie tekstu, 

zdjęć lub filmów wszelkimi dostępnymi technologiami, w szczególności technikami 

magnetycznymi lub cyfrowymi, 

b) wprowadzania elementów zgłoszonej pracy konkursowej utrwalonych za pomocą 

tekstu, zdjęć lub filmu do pamięci komputera i systemów operacyjnych, 

rozpowszechniania w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym  

w Internecie, 

c) powielania elementów zgłoszonej pracy konkursowej utrwalonych za pomocą 

tekstu, zdjęć lub filmu w nieograniczonej liczbie egzemplarzy, 

d) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie oraz publikowanie  

w prasie i telewizji elementów zgłoszonej pracy konkursowej utrwalonych za pomocą 

tekstu, zdjęć lub filmu, 

e) wykorzystywanie elementów zgłoszonej pracy konkursowej utrwalonych za 

pomocą tekstu, zdjęć lub filmu w celach informacyjnych, promocji i reklamy,  

w szczególności poprzez wykorzystanie tego opisu i innych elementów  

w publikacjach zaopatrzonych w logo Organizatora. 

3. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu 

naruszenia praw określonych powyżej, osoba/podmiot zgłaszający opis oraz inne 

elementy zgłoszonej pracy konkursowej zrekompensuje Organizatorowi, jako 

wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko 

niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich 

zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych  

w przygotowywanym wydawnictwie opisującym tradycje regionu lubelskiego, a także 

w innych materiałach o charakterze informacyjno-promocyjnym. 

5. Organizator Konkursu dopuszcza możliwość ewentualnych modyfikacji zwycięskich 

prac konkursowych, przy współpracy z autorem, z poszanowaniem pierwotnej formy. 

6. Autorzy biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na publikację ich prac w celach 

promocyjnych. Organizator zastrzega, że publikowane do tego celu prace będą 

opatrzone informacją o autorze.  
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X. Unieważnienie Konkursu  

1. Organizator unieważni Konkurs, jeżeli nie wpłynie żadna praca konkursowa lub też 

jeżeli Komisja nie rozstrzygnie o wynikach Konkursu.  

2. Niezależnie od powyższego, Organizator może w każdym czasie unieważnić Konkurs 

bez podania przyczyny.  

XI. Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem 

błędnych lub nieaktualnych danych przez Uczestników Konkursu. 

2. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy obowiązującego prawa. 

XII. Informowanie o Konkursie 

1. Informacji o Konkursie udzielają Pracownicy Oddziału Rolnictwa i Żywności  

w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL w Lublinie:  

tel. 81 44 16 538 oraz 81 44 16 802. 

e-mail: konkursy@lubelskie.pl 

mailto:j@lubelskie.pl

