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Regulamin Konkursu „SOŁTYS ZIEMI KRAŚNICKIEJ 2021” 

I.  Postanowienia ogólne. 

1.Organizatorem Konkursu jest Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej 

2. Konkurs prowadzony jest na terenie powiatu kraśnickiego. 

3. Konkurs przeprowadzony zostanie w kategorii: „Sołtys Ziemi Kraśnickiej 2021” 

4.Ocenę merytoryczną obejmować będą wyróżnienia dla sołtysów z każdej gminy powiatu 

kraśnickiego, którą na podstawie ankiet zgłoszonych kandydatów przeprowadzi Kapituła 

Konkursu  i wyłoni 9 laureatów Konkursu. 

 

5. Konkurs przeprowadzony będzie w jednym etapie. Czas trwania Konkursu ustala się na okres 

od 23.02.2021-26.03.2021 

 

6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

 

7. Organizator zastrzega, że konkurs nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki 

odzwierciedlają wyłącznie opinię członków Kapituły Konkursu. 

II.  Cel Konkursu. 

Celem Konkursu jest promocja obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej                             

i najbardziej aktywnych sołtysów z terenu powiatu kraśnickiego, którzy podejmują działania na 

rzecz integracji społeczności lokalnej, dbają o rozwój sołectwa i gminy. 

1. Konkurs ma charakter otwarty. 

2. Kandydatem do udziału w Konkursie może być osoba wyłącznie pełnoletnia posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca wymagania określone niniejszym 

Regulaminie. 

3. Kandydatem do udziału w Konkursie nie może być osoba, która została pozbawiona 

mandatu uchwałą rady gminy albo prawomocnym wyrokiem sądu. 

4. Kandydatem do udziału w Konkursie nie może być osoba wobec której toczy się 

postępowanie dyscyplinarne lub karne bądź też osoba negatywnie zweryfikowana przez Kapitułę 



Konkursu np. z powodu złej opinii w środowisku. 

5. Do konkursu nie może zostać zgłoszony kandydat, który w ubiegłych latach był jego 

laureatem.  

 

6. Kandydata do udziału w Konkursie mogą zgłaszać: mieszkańcy sołectwa, rady sołeckie, 

rady parafialne, a także organizacje pozarządowe, w tym m.in. ochotnicze straże pożarne, koła 

gospodyń wiejskich, związki i organizacje rolnicze oraz organy władzy samorządowej w okresie 

od 23.02.2021-19.03.2021 włącznie. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data jego wpływu do 

organizatora. 

Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy organizatora oraz partnerów, współpracownicy 

organizatora, członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

III. Zgłoszenia Kandydatów do udziału w Konkursie można dokonać: 

1. poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej i dostarczenie jej do biura LGD do dnia 

19.03.2021 g. 15:00 osobiście lub w formie email na adres biuro@lgdkrasnik.pl  

 

2.  Zgłoszenie powinno zawierać: 

a)  imię i nazwisko i miejscowość zgłaszanego Kandydata; 

b)  powiat; 

c)  miejscowość; 

d)  kontaktowy numer telefonu zgłaszanego Kandydata (nieobowiązkowe); 

e)  imię, nazwisko i numer telefonu osoby zgłaszającej Kandydata (obowiązkowe) w celu 

możliwości dokonania weryfikacji zgłoszenia. 

f) Zdjęcia inwestycji/inicjatyw zrealizowanych przez kandydata na trwałym nośniku 

(pendrive/cd) lub wysłane drogą elektroniczną na adres email 

g) Zdjęcie kandydata w rozdzielczości 300dpi, które zostanie wykorzystane do promocji 

konkursu w mediach społecznościowych oraz mediach lokalnych, w celu promocji 

stowarzyszenia, konkursu oraz samego kandydata, 

3.  Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności                    

z regulaminem. 

 

4. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została 

dołączona do listy Kandydatów. 

 

W celu umożliwienia dokonania oceny kandydatów przez Kapitułę, kandydaci powinni 
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dostarczyć do Organizatora wypełnione ankiety stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu. Kandydaci, którzy nie dostarczą wypełnionej ankiety do 19.03.2021r.g. 15:00 nie 

będą podlegali ocenie merytorycznej przez Kapitułę Konkursu, co wiąże się z wykluczeniem                          

z udziału w Konkursie. 

 

5. Po zakończonym Konkursie Organizator nie odsyła nadesłanych materiałów. 

 

IV. Ocena merytoryczna kandydatów. 

1.Oceny zgłoszeń i wyboru laureatów dokona Kapituła Konkursu powołana przez LGD Ziemi 

Kraśnickiej. 

 

2. Kapituła dokona oceny kandydatów, ich działalności i osiągnięć na podstawie informacji 

dostarczonych przez kandydatów w ankietach, o których mowa w pkt. 1 ust. 4. Kandydat, który 

nie dostarczy Załącznika nr 1 nie zostanie poddany ocenie Kapituły Konkursu. 

 

3. Kapituła dokona oceny punktowej zgłoszonych kandydatów według następujących 

kryteriów: 

a) inwestycje na rzecz sołectwa prowadzone z inicjatywy sołtysa, 

b) organizacja przedsięwzięć inicjowanych lub organizowanych przez sołtysa, 

c) osiągnięty sukces lub nowatorskie rozwiązanie przez sołtysa istotnego problemu sołectwa, 

d) plany związane z działalnością sołectwa, 

e) współpraca z Lokalną Grupą Działania (członkostwo, inicjatywy) 

 

4. Każdy z członków Kapituły Konkursu może przyznać od 0 do 5 punktów w każdym               

z wymienionych zagadnień opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1. 

5.Organizator nie zwraca przesłanej dokumentacji. 

6. Kapituła Konkursu dokona wyboru zwycięzcy, biorąc pod uwagę największą liczbę punktów, 

które uzyskał Kandydat. 

7.Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna. 

8.Organizator ogłosi wyniki Konkursu w dniu 26.03.2021r. Wyniki zostaną również 

opublikowane do dnia 31.03.2021. r. na stronie internetowej w serwisie www.lgdkrasnik.pl, fb 

oraz partnerów wydarzenia.

http://www.lgdkrasnik.pl/


V. Nagrody. 

1. W ramach Konkursu zostaną przyznane następujące tytuły: „Sołtys Ziemi Kraśnickiej 

2021”   w każdej z gmin powiatu kraśnickiego. 

2.  W Konkursie przewidziano nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora,                         

3. Za wydanie nagród w Konkursie odpowiada Organizator. 

4. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłaty ekwiwalentu w formie 

pieniężnej. 

5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.). Jeżeli w związku            

z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana 

dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie 

zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób 

fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy 

zostanie przekazany przez organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

VI. Ochrona danych osobowych. 

W wykonaniu obowiązków płynących z 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 Organizator podaje komplet informacji dotyczących 

przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu (osób zgłaszanych i zgłaszających)          

w załączniku do niniejszego Regulaminu. 

VII.  Postanowienia końcowe. 

1 .Uczestnictwo w konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Konkursu, regulamin 

pozostaje do wglądu w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej 

2.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

3.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. 

4.Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Konkursu. 


