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Regulamin

1. Przedmiot i cel konkursu

1.1. Przedmiotem konkursu jest promocja organizacji pozarządowych, ich aktywności oraz 
potencjału ludzkiego. 

1.2. Konkurs ma wyłonić organizacje najaktywniejsze i te, które w sposób najciekawszy 
zaprezentują swoje osiągnięcia. 

1.3. Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Borów 
Niemodlińskich, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34, 49-100 Niemodlin.

1.4. Konkurs organizowany jest na obszarze 7 gmin Partnerstwa Borów Niemodlińskich tj. 
gmin: Dąbrowa, Komprachcice, Łambinowice, Niemodlin, Prószków, Strzeleczki i Tułowice.

2. Warunki i zasady

2.1. W konkursie mogą uczestniczyć stowarzyszenia (w tym również stowarzyszenia kultury 
fizycznej) i fundacje, posiadające swoją siedzibę na obszarze PBN i zarejestrowane w 
Krajowym Rejestrze Sądowym lub posiadające wpis we właściwym Starostwie.

2.2.  Fotografie,  nadsyłane na konkurs,  mają  dotyczyć  oryginalnych,  ciekawych  projektów 
zrealizowanych przed Stowarzyszenia – przykłady skutecznych inwestycji w kapitał ludzki, 
infrastrukturę,  środowisko,  projekty,  mogące  stać  się  „dobrymi  praktykami”  inspirującymi 
innych do podejmowania podobnych, sprawdzonych działań, projekty o udanych i trwałych 
partnerstwach,  realizowane  w  partnerstwie  pomiędzy  organizacjami  pozarządowymi  a 
jednostkami samorządu terytorialnego.

2.3. Zdjęcia muszą dotyczyć projektów-przedsiewzięć zrealizowanych przez samo 
Stowarzyszenie lub w partnerstwie z nim w latach 2010-2012. 

2.4. Nabór prac konkursowych prowadzony będzie od 14 września  do 19 października 2012 
r. (włącznie).
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2.5. Zdjęcia, na płycie CD, w formacie GIF lub JPG, o wymiarach minimum 1200 na 1600 
pikseli, o rozdzielczości minimum 200 DPI,  należy przesyłać/dostarczać osobiście na adres 
organizatora konkursu w terminie wskazanym powyżej. 

2.6. Mogą to być zdjęcia pojedyncze lub cykle zdjęć-reportaże, przy czym minimalna ilość 
przesłanych  zdjęć  to  10  sztuk  (np.  Stowarzyszenie  zaprezentuje  3  projekty  4  zdjęciami 
każdy, lub jeden projekt reportażem 15 zdjęć).

2.7.  Każdy  uczestnik-organizacja  pozarządowa  może  zaprezentować  dowolną  ilość 
projektów.  Zdjęcia  powinny  być  opisane  w  Formularzu  zgłoszeniowym  w  sposób 
umożliwiający przyporządkowanie zdjęć do poszczególnych projektów. Komisja Konkursowa 
nagradzać będzie jedną Organizację za całość zgłoszenia (nie za pojedyncze zdjęcia). 

2.8. W ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania prac uczestnik otrzyma 
drogą mailową potwierdzenie przyjęcia prac konkursowych.

2.9. Zarząd PBN powołuje min. 3 osobową komisję oceniającą zgłoszenia. 

2.10. Rozstrzygnięcie konkursu oraz zatwierdzenie wyników przez Zarząd PBN nastąpi nie 
później niż do 15 listopada 2012 roku.

2.11. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest załączenie do zgłoszenia skróconego odpisu 
KRS uczestnika lub wypisu ze Starostwa (dla stowarzyszeń kultury fizycznej) oraz 
współpraca z Partnerstwem Borów Niemodlińskich w przeciągu ostatnich dwóch lat 
poprzedzających ogłoszenie konkursowe. Współpraca rozumiana jest tu jako uczestnictwo w 
spotkaniach, konkursach, wymiana korespondencji mailowej, listowej, konsultacje i 
wzajemne wizyty.   

2.12. Brak jakiejkolwiek współpracy z PBN w ciągu ostatnich dwóch lat eliminuje uczestnika z 
dalszego udziału w niniejszym konkursie.

3. Nagrody

3.1. Nagrody są przyznawane przez Zarząd PBN. 

3.2. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc przyznane będą nagrody rzeczowe w wysokości:
    I miejsce- 4 000 zł
    II miejsce- 3 000 zł
    III miejsce- 1 000 zł. 
Z uwagi na wytyczne Rozporządzenia  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 31 lipca 2009 
roku (Dz.U. Nr 129, poz.1063) nagrody będą przydzielane w formie zakupów wyposażenia 
siedzib organizacji, które zdobędą 3 pierwsze miejsca. Charakter nagród zależny będzie od 
woli laureatów, przy czym nagrody muszą dotyczyć następującego zakresu: krzeseł, stolików, 
pozostałego umeblowania, sprzętu elektronicznego i komputerowego, zaciemnienia, 
wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, sprzętu biurowego, stolarka okienna i drzwiowa, 
oświetlenie, nagłośnienie, materiały budowlane i wykończeniowe zamontowane w siedzibie 
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uczestnika konkursu.

3.3. Poza wymienionymi w pkt. 3.2, na wniosek komisji oceniającej mogą być stosowane 
inne wyróżnienia.

3.4. Uczestnicy konkursu otrzymają pisemne powiadomienie o wynikach konkursu, przy 
czym laureaci zostaną poproszeni o pisemne przedstawienie (nie później niż 14 dni od dnia 
otrzymania pisma) potrzeb co do charakteru nagród, zgodnie z wysokością zdobytej nagrody. 

3.5. W sytuacji kiedy laureat nie przedstawi potrzeb i charakteru nagród zostaje 
wyeliminowany z listy laureatów a jego miejsce zajmuje organizacja, która zdobyła kolejne po 
nim miejsce. 

3.6. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania którejkolwiek z nagród, podając 
jednocześnie powód nieprzyznania.  

4. Ustalenia końcowe

4.1. Obsługę administracyjno-biurową i finansową konkursu prowadzi Biuro PBN, natomiast 
osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest pracownik biura PBN Daniel Podobiński, 
niemodlinskie@op.pl, tel. 77-4606-351. 

mailto:niemodlinskie@op.pl

