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REGULAMIN
Konkursu pn. „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej – rozgrywki z użyciem gry
planszowej”
finansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.3
Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu pn. „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej - rozgrywki z użyciem gry planszowej”
(zwanym dalej Konkursem) jest Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” (zwana
dalej LGD „RAZEM”), z siedzibą w Łukowie, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.
2. Konkurs ma formę rozgrywek, między mieszkańcami obszaru LGD „RAZEM”, z użyciem gry
planszowej „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej” wydanej przez LGD „RAZEM” ze środków PROW 20142020. Gra polega na wcielaniu się w rolę turysty, który zwiedza 10 gmin (9 gmin wiejskich i 1 gminę
miejską) wchodzących w skład obszaru LGD„RAZEM”. Trasę wędrówki turysty wyznacza
mapa/plansza, prowadząca po Szlaku Ziemi Łukowskiej. Prezentacja gry jest dostępna na stronie
Organizatora: www.lgdrazem.pl.
3. Partnerami Konkursu są Gminne Biblioteki Publiczne (zwane dalej GBP) na terenie LGD „RAZEM”.
Wykaz placówek do wglądu u Organizatora Konkursu w godzinach pracy Biura LGD „RAZEM”, tj.
7.30-15.30.
4. Partnerzy Konkursu, którzy wezmą w nim udział, otrzymają dodatkowe 4 egzemplarze gry
planszowej, w celu przeprowadzenia rozgrywek na I etapie oraz jako nagrody (po jednej sztuce dla
każdej kategorii wiekowej).
5. Konkurs prowadzony jest na III poziomie trudności gry planszowej „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej”,
w dwóch kategoriach wiekowych:
a) do 14 lat,
b) powyżej 14 lat.
6. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:
a) I etap – eliminacje gminne w siedzibie GBP, w okresie od 5.08.2019 r. do 5.09. 2019 r.,
b) II etap – eliminacje obszaru LGD „RAZEM” w siedzibie LGD „RAZEM”, w terminie do
12.09.2019 r.
7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
8. Organizator zastrzega, że Konkurs nie jest badaniem opinii publicznej, a wyłonienie Zwycięzców
odzwierciedla wyłącznie opinię członków Komisji Konkursowej.
9. Regulamin Konkursu będzie udostępniony na stronie www.lgdrazem.pl , w siedzibie Organizatora
oraz w siedzibie Partnerów Konkursu (GPB).
§2
CEL KONKURSU
Celem Konkursu jest:
a) promocja walorów kulturowych, historycznych, przyrodniczych obszaru Lokalnej Grupy
Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” (w tym programu LEADER),
b) aktywizacja społeczności lokalnej oraz promocja ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu
w gronie rodziny i przyjaciół, rozwijającego nie tylko intelektualnie, ale również społecznie.
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§3
PLANOWANY HARMONOGRAM KONKURSU
1.
2.
3.
4.

Ogłoszenie Konkursu: 26.07.2019 r.
Rozgrywki gminne: 05.08 2019 r. – 05.09.2019 r.,
Rozgrywki powiatowe (obszar LGD „RAZEM”): do 12.09.2019 r.
Wręczanie nagród i dyplomów: do 12.09.2019 r.
§4
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Uczestnicy, chcący wziąć udział w I etapie Konkursu, powinni zgłosić się (osobiście lub telefonicznie)
do Gminnych Bibliotek Publicznych znajdujących się na obszarze LGD „RAZEM”. W siedzibie z każdej
GBP będą odbywały się rozgrywki gry planszowej „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej” na etapie eliminacji
gminnych.
2. Przed rozpoczęciem rozgrywki eliminacyjnej Przedstawiciel GBP przeprowadzi prezentację gry
planszowej „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej” i przedstawi zasady gry.
3. Na etapie eliminacji gminnych (I etap Konkursu) wyłonieni będą Zwycięzcy w dwóch kategoriach
wiekowych (do 14 lat oraz powyżej 14 lat). Przedstawiciele GBP wręczają Zwycięzcom nagrodę
w postaci gry planszowej „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej”.
4. Zwycięzcy I etapu zaproszeni będą do reprezentowania swojej gminy w II etapie Konkursu. Wygrywa
ten z graczy, któremu podczas wędrówki uda się zebrać największą ilość punktów (suma punktów ze
zdobytych kart i z kolejności dotarcia do METY). Schemat przebiegu rozgrywek w II etapie stanowi
Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
5. Warunkiem uczestnictwa w II etapie Konkursu jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego,
stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, oraz dostarczenie go do siedziby LGD
„RAZEM” lub przesłanie jego skanu na adres mailowy poczta@lgdrazem.pl, do dnia 05.09.2019 r.
6. Zgłoszenie uczestników oznacza akceptację warunków Konkursu określonych w niniejszym
Regulaminie.
§5
UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs jest otwarty i udział w nim mogą wziąć wszystkie osoby fizyczne (zwane dalej
Uczestnikami), bez względu na wiek, będące mieszkańcami obszaru LGD „RAZEM”.
2. Osoby niepełnoletnie muszą być reprezentowane przez rodziców lub opiekunów prawnych, którzy,
zobowiązani są wyrazić zgodę na uczestniczenie swojego dziecka/osoby pozostającej pod opieką
w Konkursie poprzez wypełnienie i podpisanie zgody oraz oświadczeń znajdujących się
w Formularzu zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Zgłoszenie się Uczestnika do Konkursu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie oraz
wykorzystywanie jego danych osobowych, w tym wizerunku, do celów związanych z organizacją
Konkursu, wyłonieniem laureatów oraz upowszechnieniem informacji na temat Konkursu, zgodnie z
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U. UE.L z 2016 r. Nr 119), „RODO”. Formularz wyrażenia
zgody jest zawarty w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
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§6
KOMISJA KONKURSOWA
1. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek w eliminacjach obszaru LGD „RAZEM” (II etap Konkursu)
będzie czuwała Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Komisja będzie przyznawać nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:
a) do 14 lat,
b) powyżej 14 lat.
3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 12.09.2019 r.
§7
NAGRODY
1. Zwycięzcy rozgrywek obszaru LGD „RAZEM” (II etap Konkursu) otrzymają nagrody rzeczowe:
a) I miejsce w kategorii wiekowej do 14 lat - gra planszowa „Na szlaku Ziemi Łukowskiej”
+ kubek termiczny,
b) II miejsce w kategorii wiekowej do 14 lat - gra planszowa „Na szlaku Ziemi Łukowskiej”
+ zapięcie rowerowe,
c) III miejsce w kategorii wiekowej do 14 lat - gra planszowa „Na szlaku Ziemi Łukowskiej”
+ Przewodnik turystyczny po obszarze LGD „RAZEM”,
d) I miejsce w kategorii wiekowej powyżej 14 lat - gra planszowa „Na szlaku Ziemi Łukowskiej”
+ kubek termiczny,
e) II miejsce w kategorii wiekowej powyżej 14 lat - gra planszowa „Na szlaku Ziemi Łukowskiej”
+ zapięcie rowerowe,
f) III miejsce w kategorii wiekowej powyżej 14 lat - gra planszowa „Na szlaku Ziemi
Łukowskiej” + Przewodnik turystyczny po obszarze LGD „RAZEM”.
2. Wszyscy uczestnicy otrzymają również pamiątkowe dyplomy oraz zakładki do książek.
3. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę
rzeczową.
4. Nagrody rzeczowe sfinansowane są ze środków PROW 2014-2020: gra planszowa oraz przewodnik
z projektu współpracy pn. „Promocja i Turystyka”, poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja
działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, kubek termiczny oraz zapięcie rowerowe
z poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność.
§8
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
W celu wykonania obowiązku określonego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych – Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119), „RODO”, LGD „RAZEM” informuje, iż:
1) Administratorem danych osobowych, zbieranych od Uczestników i Zwycięzców Konkursu pn.
„Na Szlaku Ziemi Łukowskiej – rozgrywki z użyciem gry planszowej” jest Lokalna Grupa Działania
„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z siedzibą w Łukowie, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.
2) Z administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail:
poczta@lgdrazem.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.
3) Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: poczta@lgdrazem.pl lub pisemnie na adres
korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 2.
Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia
2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która
obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane
nieobowiązkowe).
Zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. 4 będą przetwarzane przez
administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 34 ust. 3 lit. f oraz ust.
4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U.
z 2018, poz. 140) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015
r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588 oraz z 2018 r. poz. 861).
Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do
przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa
oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z
wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom wparcia
informatycznego, min. ARiMR z siedzibą Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa oraz Samorząd
Województwa Lubelskiego, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin.
Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) rozporządzenia 2016/679, będą
przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. 5 oraz nie krócej niż do 31
grudnia 2028 roku.
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych
w rozporządzeniu 2016/679.
W przypadkach, w których przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie
danych osobowych, przysługuje mi prawo do odwołania tej zgody lub zmiany w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej odwołaniem.
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia
2016/679, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika lub przedstawiciela
ustawowego/opiekuna Uczestnika, który w dniu przystąpienia do konkursu nie ukończył 16 roku
życia przed ogłoszeniem wyników Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją udziału w Konkursie
i skutkuje nieprzyznaniem żadnej z nagród.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
2. Kwestie sporne, nieujęte w niniejszym Regulaminie, rozstrzygać będzie Organizator.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie www.lgdrazem.pl
i obowiązuje przez cały okres trwania Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia trwania Konkursu.
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5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec,
w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
6. Organizator nie zwraca poniesionych przez Uczestników Konkursu kosztów przygotowania
Formularza konkursowego, a także kosztów dojazdu do miejsca realizacji rozgrywek i wręczania
nagród.
7. Wszelkich dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Biura LGD „RAZEM”
pod numerem telefonu: 25 798 31 94 lub mailem: poczta@lgdrazem.pl.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz przepisy prawa krajowego.

Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy uczestnika II etapu Konkursu pn. „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej – rozgrywki
z użyciem gry planszowej”.
2. Schemat rozgrywek II etapu Konkursu.
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