„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Regulamin Konkursu Rękodzielniczego
pt.: „Maseczka dla medyka”
§1
Przepisy ogólne
1. Organizatorem Konkursu Rękodzielniczego pt.: „Maseczka dla medyka” zwanego dalej
Konkursem jest biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z siedzibą w Wielkich
Bałówkach 14, 13-306 Kurzętnik.
2. Uczestnikiem Konkursu mogą zostać Koła Gospodyń Wiejskich z terenu funkcjonowania LGD
Ziemia Lubawska.
3. Celem konkursu jest wsparcie służb medycznych w walce z koronawirusem, pomoc pracownikom
medycznym w zachowaniu własnego, a co za tym idzie również społecznego zdrowia, wzbudzenie
w mieszkańcach poczucia odpowiedzialności, współczucia, świadomości i chęci niesienia pomocy,
a także pobudzenie do wykonywania prac domowych, rękodzielniczych.
4. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej www.lgdziemialubawska.pl
należącej do Organizatora.
5. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej
www.lgdziemialubawska.pl
6. Wszelkie pytania należy kierować na adres: jcabaj@lgdziemialubawska.pl lub bezpośrednio do
pracownika biura LGD zajmującego się projektem – Pani Joanny Cabaj w siedzibie Stowarzyszenia
lub telefonicznie pod numerem 56 49 181 63.
7. Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia 2020 roku i trwa do 15 kwietnia 2020 roku włącznie.
8. Prace należy dostarczyć osobiście na adres siedziby biura DNIA 15 KWIETNIA W
GODZINACH 11:00-13:00.
9. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie.
§2
Przepisy dotyczące prac
1. Każdy Koło Gospodyń Wiejskich podchodzi do konkursu grupowo (uczestnikiem konkursu
jest KGW, nie osoby indywidualne).
2. W karcie zgłoszeniowej wymienione zostaną osoby, które wykonywały maseczki .
3. Konkurs zakłada wykonanie przez członkinie Kół Gospodyń Wiejskich maseczek ochronnych,
które przekazane zostaną na rzecz Powiatowego Szpitala w Nowym Mieście Lubawskim.
4. Przepisy dotyczące maseczek:
 Maseczki powinny posiadać 3 warstwy materiału.
 Wymiary maseczek to: 9 cm/18 cm.
 Maseczki zakładane za uszy (za pomocą gumki) lub wiązane wokół obwodu głowy.
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 Maseczki wykonane z materiałów nowych, nieużywanych (w obecnym czasie hurtownie
przekazują na takie cele tkaniny nieodpłatnie) lub z materiałów używanych, w bardzo
dobrym stanie, starannie wypranych/odparzonych.
5. Ilość maseczek nie jest ograniczona – wręcz im większa ilość tym lepiej i dla szpitala i dla KGW
gdyż liczba stworzonych maseczek zadecyduje o zajętym miejscu. Wymagane minimum to
jednak 100 sztuk.
6. Maseczki powinny być zapakowane w podpisane opakowanie (karton, worek, pudełko)
7. Na opakowaniu powinna znajdować się nazwa Koła Gospodyń Wiejskich oraz liczba
przygotowanych maseczek.
8. Zachęcamy, aby do przygotowanej paczki załączyć pokrzepiający list ze słowami wsparcia dla
naszych lokalnych lekarzy.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości
technicznej.
10. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie maseczki, które nie były wcześniej użytkowane.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac, które nie spełniają wyżej
wymienionych warunków regulaminu.
12. Maseczki nie zostaną zwrócone uczestnikom lecz przekazane na rzecz Szpitala Powiatowego w
Nowym Mieście Lubawskim.
§3
Zgłoszenie udziału w konkursie
1. Aby zostać uczestnikiem Konkursu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na
stronie internetowej www.lgdziemialubawska.pl w formie załącznika i dostarczyć go wraz z
maseczkami do Biura LGD ZL w dniu 15 kwietnia 2020 r. w godz. 11:00 – 13:00.
2. Po podjęciu decyzji o przystąpieniu do konkursu należy niezwłocznie, telefonicznie poinformować
pracownika biura (Panią Joannę Cabaj, tel. 56 49 181 63) o tym fakcie.
3. Administratorem danych podanych w karcie zgłoszeniowej jest wyłącznie Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania Ziemia Lubawska, Wielkie Bałówki 14, 13-306 Kurzętnik.
4. Inspektorem ochrony danych jest Pani Anna Krajnik, e-mail: biuro@lgdziemialubawska.pl,
tel. 514-154-474
5. Prace będą przyjmowane tylko 15 kwietnia 2020 roku, w godz. 11:00-13:00. Nie ma możliwości
złożenia prac w innym terminie i w innych godzinach.
6. Organizator nie ponosi winy za nieprawidłowe informacje podane przez Uczestnika,
w szczególności za dane osobowe uniemożliwiające skontaktowanie się z Uczestnikiem czy
uniemożliwiające wręczenie nagrody.
§4
Sposób oceny
1. W niniejszym konkursie nie zostanie powołanie Jury. Oceny dokonają pracownicy biura.
2. Zadaniem Jury jest:
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA LUBAWSKA
ul. Wybudowanie 4, 13-306 Kurzętnik
Biuro: Wielkie Bałówki 14, 13- 306 Kurzętnik
tel/faks: (56) 491 8163
www.lgdziemialubawska.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

a. Sprawdzenie zgodności wskazanych w karcie zgłoszeniowej sztuk ze stanem faktycznym
(policzenie dostarczonej ilości maseczek),
b. Ocena jakości dostarczonych maseczek i ewentualne odrzucenie maseczek o złej jakości
lub niezgodnych z wymogami.
§5
Nagrody
1. Laureatami Konkursu zostaną Koła Gospodyń Wiejskich, które złożą największą ilość
maseczek.
2. Nagrody zostaną przyznane dla 3 KGW z największą liczbą sztuk.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, wizerunku
członków KGW biorących udział w Konkursie i informacji o laureatach konkursu oraz
umieszczanie tych informacji w Internecie.
4. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu znajdzie się na stronie internetowej LGD Ziemia
Lubawska w ciągu 15 dni od momentu zakończenia konkursu. Dodatkowo organizator
Konkursu powiadomi laureatów o wygranej mailem lub telefonicznie w terminie 15 dni od
rozstrzygnięcia Konkursu.
5. Organizator przewiduje następujące nagrody:
 za zajęcie I miejsca – nagroda rzeczowa dla KGW.
 za zajęcie II miejsca – nagroda rzeczowa dla KGW.
 za zajęcie III miejsca – nagroda rzeczowa dla KGW.
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