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Regulamin konkursu  

„Fartuszek fajnych dziewuszek – na najpiękniejszy fartuszek 
wykonany przez KGW „ 

 

I. Organizator i przedmiot Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej; 

2. Przedmiotem Konkursu są wyroby rękodzieła artystycznego: 

 Udekorowanie dowolna techniką ( farby do tkanin, haft itp.) fartucha 

kuchennego jednokolorowego. 

 inspirowane tradycyjną sztuką ludową regionu lubelskiego; 

 

II. Cel i przesłanki Konkursu 

1. Konkurs jest przeglądem dorobku kulturowego Kół Gospodyń Wiejskich regionu 

lubelskiego, zajmujących się rękodziełem w zakresie techniki wykonania, 

walorów artystycznych rękodzieła. 

2. Konkurs służy promocji dziedzictwa kulturowego regionu lubelskiego w tym powiatu 

kraśnickiego 

 

3. Celem Konkursu jest: 

 popularyzacja tradycji regionalnych  

 zaprezentowanie bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji rękodzielniczych, 

 pogłębienie wiedzy o dorobku kulturowym naszego regionu, 

 promocja regionu oraz inicjatyw lokalnych, 

 aktywizacja mieszkańców powiatu kraśnickiego; 

 

 

4. Wybrane prace będą przeznaczone w szczególności do celów: 

 promocyjnych, 

 identyfikacyjnych. 
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3. Wyłonione rękodzieła zostaną wykorzystane podczas realizacji przez LGD Ziemi 

Kraśnickiej wydarzeń o charakterze kulinarnym i promocyjnym. Zgłoszone 

fartuchy do konkursu zostają do dyspozycji LGD Ziemi Kraśnickiej i na jej 

wyłączność. Wykonane fotografie prac będą mogły być także umieszczane na 

plakatach, ulotkach i pozostałych materiałach informacyjno-reklamowych, w 

tym na: 

 

 nośnikach elektronicznych 

 portalach społecznościowych 

 na nośnikach reklamy zewnętrznej 

 w audycjach telewizyjnych i radiowych. 

 
 

III. Uczestnicy Konkursu 

1. Konkurs przeznaczony jest dla Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu kraśnickiego 

2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby niepełnoletnie, pracownicy organizatora 

i ich rodziny, a także członkowie Komisji Konkursowej. Osobą najbliższą jest 

małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, 

osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba 

pozostająca we wspólnym pożyciu. 

 

IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zgłoszenia wraz z opisem 

wyrobu rękodzielniczego oraz dostarczenie samego wyrobu rękodzielniczego 

(załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2) w terminie określonym w rozdziale VI niniejszego 

regulaminu. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić 1 pracę konkursową. 
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V. Wymagania, jakie powinny spełniać wyroby w Konkursie  

1. Rękodzieło powinno być inspirowane sztuką ludową i regionalnymi tradycjami. 

2. Zgłoszone do Konkursu prace należy wykonać techniką rękodzielniczą – haft, 

farby do tkanin lub inną forma rękodzielniczą. 

 

3. Podstawowa forma fartucha ( przed wykonaniem prac rękodzielniczych) powinna być 

jednego dowolnie wybranego koloru. 

4. Ocenie zostaną poddane: 

 własnoręcznie wykonany wyrób, 

 zgodność prezentowanych dzieł z symboliką regionu, lokalną 

tradycją. 

 estetyka i precyzja wykonania, 

 wykorzystanie materiałów naturalnych, 

 poziom artystyczny pracy. 

VI. Termin i forma nadsyłania zgłoszeń konkursowych 

1. Nieprzekraczalny termin dostarczenia zgłoszeń z ust. 1 rozdziału IV niniejszego 

regulaminu upływa dnia 01.06.2021r. g. 15:00 (obowiązuje data wpływu zgłoszenia 

do Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej). 

2. Zgłoszenia należy dostarczyć : 

 Osobiście lub za pośrednictwem poczty i przesyłki kurierskiej na adres: 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Lubelska 115, 23-200 Kraśnik z 

dopiskiem „Konkurs dla KGW”. 

3. Zgłoszenie powinno zawierać: 

 formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu); 

 podpisaną zgodę na wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 2 do Regulaminu 

Konkursu); 

 wykonaną pracę  

4. Niekompletne zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. 
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VII. Sposób i kryteria oceny prac konkursowych 

1. Oceny wyrobów rękodzielniczych dokona powołana przez Prezesa LGD Ziemi 

Kraśnickiej komisja składająca się z przedstawicieli LGD Ziemi Kraśnickiej; 

2. Organizator może zaprosić do pracy w Komisji Konkursowej osoby działające 

na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub przedstawicieli organizacji 

działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 

3. Podczas oceniania prac Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące 

kryteria: 

 własnoręcznie wykonany wyrób, 

 zgodność prezentowanych dzieł z symboliką regionu, lokalną tradycją  

 estetyka i precyzja wykonania, 

 wykorzystanie materiałów naturalnych, 

 poziom artystyczny pracy. 

  

VIII. Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi dnia 7 czerwca 2021r.  

2. Na rozstrzygnięcie konkursu może przybyć jeden przedstawiciel KGW, wcześniej 

informując o tym organizatora. 

3. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej 

Organizatora www.lgdkrasnik.ploraz na portalu społecznościowym. 

 

IX. Nagrody 

1. Laureatom Konkursu zostaną przyznane nagrody finansowe o wartości : 

 za 1 miejsce 800 zł; 

 za 2 miejsce 600 zł; 

 za 3 miejsce 400 zł. 

 Pozostali uczestnicy otrzymają upominki .
 

http://www.lgdkrasnik.pl/
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X. Prawa autorskie 

1. Przekazanie opisu oraz dostarczenie rękodzieła do udziału w Konkursie traktowane 

jest równocześnie jako oświadczenie, że nie naruszają one praw osób trzecich,  

w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich. 

2. Uczestnik Konkursu przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na 

Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych, na czas nieoznaczony na wszystkich 

polach eksploatacji znanych w chwili ogłoszenia Konkursu, a w szczególności tych 

określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.). W przypadku wystąpienia 

przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw 

określonych powyżej, osoba/podmiot zgłaszający przepis zrekompensuje 

Organizatorowi jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze 

skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając 

organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przygotowanych prac i ich zdjęć 

w innych materiałach o charakterze informacyjno-promocyjnym. 

4. Autorzy biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na publikację ich prac w 

celach promocyjnych.  

XI. Unieważnienie Konkursu 

1. Organizator unieważni Konkurs, jeżeli nie wpłynie żadna praca konkursowa lub też, 

jeżeli Komisja nie rozstrzygnie o wynikach konkursu. 

2. Niezależnie od powyższego, Organizator może w każdym czasie unieważnić Konkurs 

bez podania przyczyny. 

XII. Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem 

błędnych lub nieaktualnych danych przez Uczestników Konkursu. 

2. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy obowiązującego prawa. 

XIII. Informowanie o Konkursie 

1. Odpowiedzi na dodatkowe pytania udzielają: 

Pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej pod numerem                   

tel.81 825-27-27 


