
                            

 

 

 

Konkurs Rękodzielniczy „Wyjątkowy twórca” 

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa 

zaprasza do udziału w konkursie rękodzielniczym pt. „Wyjątkowy twórca”, w którym 

do wygrania są atrakcyjne nagrody. 
 

Organizacja konkursu rękodzielniczego ma na celu odkrywanie bogactwa dziedzictwa 

kulturowego terenu LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.  Bogactwo to tworzą 

ludzie-  lokalni twórcy, którzy w odmienny sposób, przy wykorzystaniu różnych form 

artystycznych tworzą piękne i nietuzinkowe wyroby. Konkurs ma na celu pokazanie 

szerszemu gronu odbiorców tych utalentowanych ludzi oraz ich prace, które niejednokrotnie 

poprzez swoją unikatowość oraz misterność wykonania staja się lokalnymi dziełami sztuki. 

Komplet prac na konkurs powinien zawierać 3 sztuki wyrobów wykonanych dowolną 

technika rękodzieła. Na prace Stowarzyszenie czeka do 18 lipca 2014 r., zaś rozstrzygnięcie 

konkursu nastąpi do połowy 15 sierpnia 2014 roku. 

 

Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez nadesłanie wymaganego w regulaminie 

pakietu prac konkursowych wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. Prace 

konkursowe powinny być dostarczone do biura LGD Stowarzyszenie Korona Północnego 

Krakowa (Raciborowice 126, 32-091 Michałowice, budynek Zespołu Szkół). 

Więcej informacji w regulaminie konkursu, na stronie www.koronakrakowa.pl oraz pod 

numerem tel. 12 346 43 12 oraz pod adresem e-mail info@koronakrakowa.pl  

 

Zarząd LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa 

 

 
 

http://www.koronakrakowa.pl/
mailto:info@koronakrakowa.pl


                               

 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu Rękodzielniczego 

„Wyjątkowy twórca” 

12.06.2014-18.07.2014 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa. 

2. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem 

rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

3. Dostarczenie lub przesłanie wyrobu rękodzielniczego na konkurs wraz  

z oświadczeniem (zawartym w treści załącznika nr.1 do niniejszego Regulaminu) jest 

równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu. 

4. Konkurs jest otwarty dla wszystkich pełnoletnich osób zajmujących się rękodzielnictwem 

zamieszkujących obszar LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.  

5. Konkurs trwa do 18 lipca 2014 roku. 

 

2. WYROBY RĘKODZIELNICZE 

1. Każdy uczestnik musi zgłosić pakiet konkursowy w postaci 3 sztuk wyrobów 

wykonanych dowolną technika rękodzieła.  

2. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane.  

3. Termin zgłaszania prac mija 18 lipca 2014 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia 

pracy konkursowej do siedziby Organizatora. 



4. Zgłaszane do konkursu rękodzieła należy opatrzyć etykietą: 

tytuł konkursu, tytuł danego wyrobu, imię, nazwisko, adres, telefon lub e-mail 

autora prac. 

5. Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą 

przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika 

Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem 

postanowień niniejszego Regulamin. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu swoich 

danych oraz ich poprawiania. 

6. Rękodzieła należy składać bezpośrednio w Biurze LGD Stowarzyszenie Korona 

Północnego Krakowa lub przesyłać na adres: 

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa 

Raciborowice 126 

32-091 Michałowice  

Z dopiskiem: konkurs rękodzielniczy „Wyjątkowy twórca”. 

7. Wraz z przekazaniem rękodzieła należy przekazać podpisany formularz zgłoszeniowy, 

którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 

3. HARMONOGRAM KONKURSU 

1. Nadsyłanie prac do 18 lipca 2014 r.  

2. Ocena jury do 31 lipca 2014 r.  

3. Zawiadomienie o werdykcie jury oraz rozdanie nagród do 15 sierpnia 2014 r.  

 

 

                                            4. NAGRODY 

1. Laureat pierwszego miejsca w konkursie otrzyma nagrodę w postaci Vouchera na 

weekendowy wyjazd dla 4 osób do Bałtowa o łącznej wartości do 1100,00 zł. 

2. Laureat drugiego miejsca w konkursie otrzyma nagrodę w postaci Vouchera na 

weekendowy wyjazd dla 2 osób do hotelu w Zatorze o łącznej wartości do 740,00 zł. 

3. Laureat trzeciego miejsca w konkursie otrzyma w postaci Vouchera na obiad rodzinny 

dla 4 osób w karczmie regionalnej o łącznej wartości do 300,00 zł. 

4. Laureaci 3 wyróżnień otrzymają po zestawie gadżetów od LGD. 



5. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą e-mailową lub listowną. 

 

5. PREZENTACJA RĘKODZIEŁA 

1. Zgłoszenie wyrobów rękodzielniczych do konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich 

nieodpłatne wykorzystywanie do promocji LGD Stowarzyszenie Korona Północnego 

Krakowa. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji wyrobów na swoich 

stoiskach wystawienniczych, a także wykorzystania ich w innej formie podając dane 

autora (imię i nazwisko). 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie wyrobów rękodzielniczych do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem 

warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że rękodzieło złożone na konkurs 

zostało wykonane osobiście.  

2. Wyroby rękodzieła zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach 

LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane 

opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych 

informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników. 

4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników 

5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                               

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu rękodzielniczego „Wyjątkowy twórca” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU RĘKODZIELNICZEGO „WYJĄTKOWY 

TWÓRCA” 

IMIĘ: 

………………………………………………………………………………………………… 

NAZWISKO: 

………………………………………………………………………………………………… 

DATA URODZENIA: 

………………………………………………………………………………………………… 

ADRES: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

TELEFON: 

………………………………………………………………………………………………… 

E-MAIL: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Data…………………………………. Czytelny podpis ………………………………….. 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 

Udzielam LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa niegraniczonej w czasie oraz 

nieodpłatnej licencji na zasadach określonych w niniejszym oświadczeniu złożonym przez 

mnie w dniu…………………………  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej moich danych osobowych przez LGD 

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa (administratora danych osobowych) ‐ 
organizatora konkursu „Wyjątkowy twórca” w celu przeprowadzenia konkursu, dalszego 

przetwarzania moich danych osobowych związanego z późniejszym wykorzystaniem 

przesłanych przeze mnie prac, a także dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów 

LGD związanych z konkursem. 

Jestem świadomy, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez LGD Stowarzyszenie 

Korona Północnego Krakowa z siedzibą w Raciborowice 126, 32-091 Michałowice zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i przysługuje mi 

prawo wglądu do moich danych oraz możliwość ich poprawiania. 

 

 

Data…………………………………. Czytelny podpis………………………… 

 


