Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
„Między Nidą a Pilicą”
serdecznie zaprasza uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
do udziału w konkursie wiedzy o LGR
„MIĘDZY NIDĄ A PILICĄ”
i rybactwie na jej obszarze.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Turystyka naszą szansą”
realizowanego ze środka 4.2. „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i
międzynarodowej”, objętego programem operacyjnym „Zrównoważony rozwój
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O LGR „MIĘDZY NIDĄ A PILICĄ”
I RYBACTWIE NA JEJ OBSZARZE.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady, organizację i porządek Konkursu wiedzy o LGR „Między Nidą a Pilicą”
i rybactwie na jej obszarze, zwanych dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Między Nidą a Pilicą”.
3. Zakres tematyczny konkursu:
- rys historyczny karpiarstwa na obszarze LGR „Między Nidą a Pilicą”,
- karp - hodowla i chów,
- środowisko przyrodnicze stawów karpiowych,
- ryby w żywieniu człowieka,
- wiedza ogólna o innych rybach,
- wiedza ogólna na temat :LGR „Między Nidą a Pilica”,
- znajomość obszaru LGR „Między Nidą a Pilicą”.
4. Konkurs odbędzie się podczas imprezy kulturalno- artystycznej w plenerze pt. „BĄDŹ ZDRÓW
JAK RYBA” czyli na obszarze LGR „Między Nidą a Pilicą” dzieci jedzą ryby,
o godzinie 13:00 w dniu 31 maja 2014 roku na placu Powiatowego Centrum Kulturalno Rekreacyjnego we Włoszczowie.
Rozdział II
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z obszaru
działania Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą”.
2. Zgłoszenie należy wypełnić na druku zgłoszenia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu, w przypadku nieletnich kandydatów zgłoszenie podpisuje rodzic lub opiekun.
3. Wszystkie zgłoszenia należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Między
Nidą a Pilicą” (os. Brożka 3, 29-100 Włoszczowa) lub zeskanowane przesłać: faksem pod numer:
41 386 67 48; drogą elektroniczną na e-mail: biuro@miedzynidaapilica.pl do dnia 30.04.2014 r.
4. Szkoła zobowiązana jest do powiadomienia o rezygnacji uczestnika z udziału w konkursie
najpóźniej na cztery dni przed konkursem.
5. Szkoła lub rodzic/opiekun zobowiązana/y jest do zapewnienia opieki nieletnim uczestnikom
konkursu podczas podróży oraz w trakcie trwania konkursu.
6. Uczestnicy Konkursu podpisując zgłoszenie do Konkursu akceptują jego regulamin.
Rozdział III
Przebieg konkursu
1. Każdy uczestnik otrzymuje test do wypełnienia. W powyższym teście mogą być zawarte również
pytania opisowe lub zadanie do rozwiązania.
2. Na rozwiązanie testu, uczestnik będzie miał 30 minut.
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3. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje odpowiednią ilość punktów przyporządkowaną
do pytania.
4. Poprawność odpowiedzi ocenia jury.
5. Pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz trzy wyróżnienia przyznawane będą według liczby
uzyskanych punktów.
6. W razie remisu w przypadku pierwszych 3 miejsc uczestnicy losują dodatkowe pytanie.
Rozdział IV
Warunki organizacyjne
1. Ilość uczestników startujących w Konkursie jest ściśle określona tj. maksymalnie 30 uczniów.
2. W przypadku zgłoszenia się kandydatów do konkursu w liczbie powyżej 30 osób, decydować
będzie dzień wpływu zgłoszenia do biura Organizatora Konkursu.
2. Organizator Konkursu nie zwraca kosztów podróży.
3. Każdy z niepełnoletnich uczniów powinien mieć opiekuna.
4. Jury przyzna I, II i III miejsce oraz 3 wyróżnienia na podstawie łącznej ilości punktów:
- Miejsce I - nagroda łącznej o wartości ok. 700 zł,
- Miejsce II - nagroda o łącznej wartości ok. 500 zł,
- Miejsce III - nagroda o łącznej wartości ok. 400 zł.
- 3 Wyróżnienia – każda nagroda o łącznej wartości około 200-300zł.
5. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
1. Obecność uczestników startujących w Konkursie jest obowiązkowa.
2. Koordynatorami Konkursu z ramienia Organizatora i osobami upoważnionymi do kontaktu z
zawodnikami są: Aneta Żmuda – biuro@miedzynidaapilica.pl oraz Dominik Stawiarz –
dominikstawiarz@miedzynidaapilica.pl. Telefon kontaktowy: 669 111 120 lub 41 385 35 80.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych uczestników
konkursu oraz wykorzystywanie zdjęć wykonanych podczas Konkursu w tym zdjęć osób.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i lokalizacji Konkursu bez podania
przyczyny.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany w powyższym Regulaminie, informacje o
ewentualnych zmianach zostaną zamieszczone na stronie www.miedzynidaapilica.pl.
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