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I. Organizator. 

Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”. 

 

II. Cele konkursu. 

1. Promowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”  

2. Promowanie ważnych postaci historycznych, które miały wpływ na rozwój lokalnych 

społeczności. 

3. Propagowanie postaw prospołecznych oraz zaangażowania w sprawy środowiska lokalnego. 

4. Integracja środowiska lokalnego.  

 

III. Zasady uczestnictwa w Konkursie: 

W konkursie mogą uczestniczyć osoby zamieszkałe na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina 

wokół Lublina”, to jest w gminach: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, 

Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka, Wysokie, 

Zakrzew.  

1. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie przygotowanie i zaprezentowanie jednej lub kilku 

kobiecych postaci historycznych, która/które swą działalnością zasłużyły się dla środowiska 

lokalnego – miejscowości/gminy/kilku gmin.  

2. Prezentacja konkursowa powinna składać się z: 

 prezentacji charakterystycznego stroju (przebranieu się za wybraną postać lub pokazanie go w 

formie kostiumu (stroje mogą być wykonane w sposób dowolny), oraz  

 przedstawienia informacji na temat wybranej postaci (forma dowolna) np. opis słowny,  

prezentacja multimedialna, film, wiersz, piosenka itp.  

4. Prezentacja wybranej postaci podczas konkursu nie może trwac dłużej niż 10 minut.  

5. W konkursie mogą wziąć udział indywidualni uczestnicy lub zespoły/grupy prezentujące wspólnie 

jedną postać/postacie. Zgłoszenie przez jedną osobę lub jeden zespół więcej niż jednej postaci na 

konkurs traktowane i oceniane będzie jako jedno zgłoszenie. 

6. Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 1 marca br.  na formularzu zgłoszeniowym 

stanowiącym załącznik nr 3  do niniejszego Regulaminu. 

7. Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko te zgłoszenia, które będą zawierały odniesienia do  

źródeł dokumentujących informacje o prezentowanych postaciach (np. książki, czasopisma itp.)  

8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie. 

Złożenie oświadczenia nie jest obowiązkowe, ale niezłożenie oświadczenia uniemożliwia wzięcie 

udziału w konkursie. Podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, 

należy przesłać wraz ze zgłoszeniem do konkursu.   



 

REGULAMIN  

Konkursu „Kobiety w naszej historii”  

 

2 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi informacja „Obowiązek informacyjny dla uczestników 

konkursu”. 

9. Wyrażenie zgody na akceptację Regulaminu następuje poprzez złożenie oświadczenia, którego 

wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

10. Zgłoszenia należy przesłać lub dostarczyć do biura Organizatora - LGD „Kraina wokół Lublina”            

ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin , osobiście lub pocztą elektroniczną (e-mail: 

biuro@krainawokollublina.pl) do dnia 1  marca 2022 r. Decyduje data wpływu do biura LGD. 

 

IV. Jury: 
Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.  

 

V. Kryteria oceny: 

Przy ocenie prezentacji jury będzie kierowało się następującymi kryteriami: 

1. Kreatywność uczestników przy przygotowaniu stroju/kostiumu  

2. Sposób zaprezentowania wybranej postaci (różnorodność form prezentacji)  

3. Zawartość merytoryczna prezentacji. 

 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 6 marca 2022 roku podczas Forum Kobiet. 

W sytuacji ewentualnego braku możliwości zorganizowania Forum (ze względu na stan 

pandemii)  organizator dopuszcza zmianę terminu i formy rozstrzygnięcia konkursu, o czym 

poinformuje uczestników konkursu.  

2. Zwycięzcy konkursu  otrzymają nagrody za I, II i III miejsce.  

3. Organizator Konkursu może na wniosek Jury przyznać uczestnikom wyróżnienia. 

4. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej LGD „Kraina 

wokół Lublina” www.krainawokolllublina.pl. 

5. Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagrody bądź wyróżnienia jest ostateczna i nie 

przysługuje od niej odwołanie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 

7. Organizator ma prawo do bezpłatnego wykorzystania materiałów fotograficznych a także do ich  

zmieszczenia na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl bez ponownego zapytania o zgodę. 

8. W imieniu organizatora prawidłowy przebieg konkursu nadzoruje Biuro LGD „Kraina wokół 

Lublina” ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin , tel. 81 532 30 65, 81 534 45 28, e-mail: 

biuro@krainawokollublina.pl 
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