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Regulamin Konkursu na 

„Najciekawszą kronikę wiejską 2014” 
 

 

 

I. Cele Konkursu 

1. Promocja działalności społeczno – gospodarczej i kulturalnej. 

2.Popularyzowanie dokumentowania  kronikarskiego działań  podejmowanych przez organizacje 

działające na rzecz rozwoju swoich środowisk wiejskich.  

3. Kształtowanie poczucia przynależności do lokalnej społeczności. 

4. Rozwijanie kreatywności i umiejętności  twórczych. 

 

II. Organizator i czas trwania 
1. Organizatorem Konkursu na „Najciekawszą kronikę wiejską” zwanego dalej Konkursem są:  

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski  Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

we Wrocławiu. 

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu ogłoszenia a kończy we wrześniu 2014 r. 

 

III. Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikiem Konkursu mogą być: 

- Koła Gospodyń Wiejskich,  

- stowarzyszenia,  

- Lokalne Grupy Działania,  

- Rady Sołeckie,  

- inne organizacje formalne i nieformalne działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z terenu 

województwa dolnośląskiego. 

2. Autorem prawnym kroniki jest zespół zgłaszający lub osoba prowadząca kronikę (kronikarz).  

3. Do Kroniki należy dołączyć dane zawarte w karcie zgłoszenia: nazwę,  rok powstania , imię i nazwisko 

przewodniczącej/go, adres, dane kontaktowe, ilość członków, znaczące osiągnięcia, aktywność lokalną  

i regionalną.  

4. Do konkursu nie może być zgłoszona kronika, która otrzymała pierwszą nagrodę w roku poprzednim.   

5. Ilość kronik zgłoszonych do konkursu nie może przekroczyć 25. 

 

IV.  Zasady 

1. Do Konkursu można zgłaszać zarówno bieżące Kroniki, jak i te prowadzone w latach poprzednich. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną wybraną przez siebie Kronikę w terminie do 31 sierpnia 

2014 r. 

3. Materiał kronikarski zostaje przekazany Komisji Konkursowej na czas określony i zwrócony po 

upływie miesiąca od posiedzenia Komisji. Kroniki nagrodzone mogą zostać w dyspozycji organizatorów 

w celach wystawowych i promocyjnych w okresie jednego roku. 

4. Kronikę w formie jednolitego materiału introligatorskiego należy przesłać na adres: 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu 

ul. Zwycięska 8 

53-033 Wrocław 

z dopiskiem Konkurs na „Najciekawszą kronikę wiejską” 
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V. Nagrody 

1. Do wyłonienia laureatów uprawniona jest Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora 

Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu według opracowanych kryteriów. 

2. Komisja Konkursowa wyłoni  zwycięskie Kroniki sklasyfikowane według miejsc:  

I miejsce, II miejsce, III miejsce i wyróżnienie. 

3. Laureaci otrzymują nagrody oraz dyplomy pamiątkowe. 

4. Zwycięzcy i uczestnicy zostaną zaproszeni na podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród. 

5. Wyniki konkursu  zostaną  oficjalnie zaprezentowane  podczas uroczystego podsumowania. 

6.Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach rywalizacji. Dodatkowo lista laureatów zostanie 

umieszczona na stronach internetowych organizatorów konkursu. 

 

VI. Kryteria oceny Kroniki pod względem: 

1. Aktywności i osiągnięć. 

2. Wartości poznawczej i dokumentacyjnej. 

3. Estetyki, dbałości piśmienniczej i graficznej. 

4. Językowym i  atrakcyjności merytorycznej. 

 

 

VII. Prawa i obowiązki Organizatorów 

1.Wszystkie prace biorące udział w Konkursie zostaną zwrócone właścicielom po okresie podanym  

w założeniach regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac zwycięskich w celach promocyjnych, zgodnie  

z ustawą z dn.4 lutego 1994r. „ O prawie autorskim i prawach pokrewnych”(Dz.U. z 2006r Nr 90 poz.631  

z późniejszymi zmianami). 

3. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za jakość oraz skutki usług świadczonych 

przez operatora pocztowego. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności miejsc, a także zmian regulaminowych  

w przypadku małej ilości nadesłanych opracowań. 

5. Szczegółowych informacji o Konkursie udzielają pracownicy Działu Przedsiębiorczości Wiejskiego 

Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki  DODR we Wrocławiu oraz pracownicy Powiatowych 

Zespołów Doradczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


