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Lokalna Grupa Działania „Puszcza Notecka” ogłasza konkurs  

pt: „UNIA EUROPEJSKA – KAŻDY KORZYSTA 

NIE KAŻDY WIE” 

REGULAMIN  KONKURSU  
 

ORGANIZATOR: 

 
Stowarzyszenie „Puszcza Notecka” 

Ul. Dworcowa 18 , 64-400 Międzychód 

CELE KONKURSU: - poszerzenie wśród mieszkańców LGD Stowarzyszenie „Puszcza Notecka” 
wiedzy na temat działalności LGD ,,Puszcza Notecka” 

- zwrócenie uwagi na charakterystyczne miejsca, rozpoznawalne dla 
obszaru LGD. 

- rozbudzenie zainteresowania problematyką Unii Europejskiej oraz 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20  

- zainteresowanie dotacjami pozyskanymi przez beneficjentów w 
perspektywie 2007-2013 oraz obecnej 2014-2020. 

- kształcenia świadomości wspierania poprzez udzielanie dofinansowań 
przez nasze Stowarzyszenia  

- wzrost poczucia tożsamości oraz zainteresowanie wpływem udzielonego 
wsparcia na rozwój w różnych dziedzinach na obszarze 8 gmin 
zrzeszonych w Lokalnej Grupie Działania (Międzychód, Wronki, Sieraków, 
Kwilcz, Chrzypsko Wielkie, Ostroróg, Obrzycko gmina oraz Obrzycko 
Miasto) . Gminy te położone są na terenie powiatu Międzychodzkiego oraz 
Szamotulskiego. 

- propagowanie Stowarzyszenia „Puszcza Notecka”  jako organizacji 
propagującej walory turystyki, tradycji, kultury oraz jako Stowarzyszenia 
realizującego wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. 

- zgłębienie poczucia tożsamości z „Naszą Małą Ojczyzną” 
- rozwijanie kreatywności uczestników konkursu 
- kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji 

niewerbalnej , oraz obrazem jako środkiem komunikacji i przekazu . 
- zwrócenie uwagi na miejsca i ludzi wśród których żyjemy, w tym 
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aktywizacja lokalnej społeczności – imprezy, inicjatywy oraz inne 
wydarzenia wsparte dotacjami z UE za pośrednictwem LGD Puszcza 
Notecka. 

UCZESTNICY:  osoby pełnoletnie mieszkające na terenie 8 gmin zrzeszonych w 
Lokalnej Grupy Działania 

 
 
 
 
 
TEMATYKA PRAC 
KONKURSOWYCH: 

 
Zapraszamy do udziału w konkursie  pt: „UNIA EUROPEJSKA – KAŻDY 
KORZYSTA NIE KAŻDY WIE”organizowanym przez  Stowarzyszenie 
,,Puszcza Notecka”. 

 
Pokazanie na fotografii wykorzystania dotacji udzielonych przez LGD Puszcza 
Notecka – wpływy na rozwój obszaru, rozwój turystyki, aktywizację 
społeczności, poprawę życia i rozwój przedsiębiorczości. 
Zdjęcia obrazują nie tylko infrastrukturę, lecz sposób jej wykorzystania i 
wskazują realne potrzeby.  
Tematyka może obejmować dotacje w poprzednim okresie dofinansowania 
(2007-2014) oraz obecne dotacje (2014-2020). 
Każda ze zrealizowanych dotacji opatrzona jest tablicą informacyjną np. przy 
siłowniach, placach zabaw, świetlicach, czy na budynkach firm. Można 
pokazać zdjęcia które obrazują zrealizowane  z naszych dotacji imprezy, 
wydarzenia. 
W przekazie chodzi o przekaz celowości udzielonych dotacji.  
Na obszarze każdej z gmin zrzeszonych w LGD są liczne przykłady realizacji 
W konkursie zostaną wybrane i nagrodzone prace konkursowe, które 
najlepiej spełnią oczekiwania Organizatora. 

FORMAT PRAC: 
TECHNIKA 
WYKONANIA: 

Każdy uczestnik może nadesłać do 4  zdjęć  

Zdjęcie  barwne lub czarno-białe  przesłane pocztą lub dostarczone osobiście 
FORMAT A4 oraz w zapisie cyfrowym  drogą mailową : 
kontakt@puszczanotecka.org  lub na płycie CD minimum 3 Mpix. 

TERMINY 
  ( ETAPY 
KONKURSU) 

Otwarcie konkursu : lipiec 2018 
Zakończenie konkursu : 9 grudnia 2018  
Prace zostaną oceniane przez  Stowarzyszenie „Puszcza Notecka” powołaną 
do tego celu Kapitułę Konkursu. 
Termin i miejsce wręczenia nagród zostaną ustalone niebawem 

WARUNKI 
UCZESTNICTWA: 

- Prace należy opatrzyć metryczką, zawierającą: TYTUŁ ZDJĘCIA opis 
miejsca – gmina, adres lub miejsce zdjęcia – przekaz od autora),  ,  

imię i nazwisko autora, i nazwę obiektu adres lokalizacji  ,    adres e-
mailowy autora , nr telefonu, oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
publikowanie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik) 

- Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane 
- Przekazane prace nie będą zwracane i stanowią własność Stowarzyszenia 

i mogą być przez nie drukowane. 

NAGRODY:  Kapituła Konkursu powołana przez organizatora dokona kwalifikacji 
prac oraz przyzna I, II, III nagrodę , poza tymi nagrodami Kapituła 
Konkursu  może wyróżnić prace. 

mailto:kontakt@puszczanotecka.org
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 Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe  

 Na stronie internetowej  www.puszczanotecka.org zostaną 
opublikowane wyniki konkursu .Imiona i nazwiska, nagrodzone 
fotografie oraz  galeria zdjęć. 

PRAWA 
ORGANIZATORÓW 

Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością 
organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.  

Osoba 
odpowiedzialna z 
ramienia 
organizatora za  
nadzór nad 
przebiegiem 
konkursu – 
informacje 
organizatora 

 

Irena Wojciechowska    tel: 500 432 077 
e-mail: kontakt@puszczanotecka.org 
www.puszczanotecka.org 
PRACE NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES : 
64-400 Międzychód , ul. Dworcowa 18  
lub dostarczyć na nośniku elektronicznym ( CD, Pendrive) do biura 
Stowarzyszenia, lub przesłać drogą mailową : 
kontakt@puszczanotecka.org 
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