
Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce

oraz Ośrodka Działaj Lokalnie – Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”

                          REGULAMIN KONKURSU
„Skarby szudziałowskiej gminy – spichlerze i piwniczki”

organizowanego w ramach realizacji Projektu 
„Skarby szudziałowskiej gminy – spichlerze i piwniczki”

I. ORGANIZATOR KONKURSU

I.1. Organizatorem konkursu jest:
Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji – Wnioskodawca Projektu
Klub Współczesnej Kobiety – Realizator Projektu

I.2. Dane kontaktowe Organizatora
Adres do korespondencji: ul. Szkolna 2, 16-113 Szudziałowo
tel. 85 722 14 06, e-mail: goakir@szudzialowo-gmina.pl

II. CEL KONKURSU 

Głównym celem konkursu jest promocja i  wyłonienie tradycyjnych, najlepiej 
zachowanych, zadbanych, użytkowych, wolnostojących -  piwniczek i spichlerzy na 
terenie gminy Szudziałowo. 
Ponadto Konkurs ma na celu:

 aktywizację mieszkańców Gminy Szudziałowo
 wzbudzenie poczucia identyfikacji z miejscem urodzenia, zamieszkania
 uznanie i nagrodzenie właścicieli najlepiej zachowanych i  użytkowanych obiektów 

tradycyjnej małej architektury podlaskiej wsi – piwniczek i spichlerzy
 zebranie materiału do wydania katalogu promocyjnego „Skarby szudziałowskiej 

gminy – spichlerze i piwniczki”, zawierającego dokumentację fotograficzną , opisową 
oraz przepisy na lokalne, domowe przetwory z owoców i warzyw

III. PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem Konkursu jest tradycyjny, najlepiej zachowany i zadbany obiekt małej 
architektury podlaskiej wsi – spichlerz lub piwniczka(„sklep”), z uwzględnieniem 
otoczenia w którym się znajduje.

IV. UCZESTNICY

W konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, które są właścicielem, 
współwłaścicielem, posesji, gospodarstwa na których terenie znajduje się obiekt zgłaszany do 
konkursu – spichlerz, piwniczka, „sklep”

V. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ CZAS TRWANIA KONKURSU
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V.1.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie poczta tradycyjną, elektroniczną na
adres: goakir@szudzialowo-gmina.pl , lub złożenie osobiście w siedzibie Organizatora:  
GOAKiR, ul. Szkolna 2, Szudziałowo zgłoszenia w postaci:

 czytelnie wypełnionego formularza konkursowego (w formie papierowego wydruku
lub skanu) stanowiący załącznik do Regulaminu, do pobrania na stronie 
www.szudzialowo-gmina.pl lub w siedzibie Organizatora

 maksimum 10 zdjęć różnych ujęć obiektu w wybranej formie: papierowe odbitki 
kolorowe o wymiarach 10x15 cm, pliki cyfrowe jpg zapisane na płycie CD/DVD lub 
pliki cyfrowe jpg przesłane na adres mailowy: goakir@szudzialowo-gmina.pl 

Odbitki zdjęć oraz płyta CD/DVD muszą zawierać imię i nazwisko osoby zgłaszającej.
Dokumenty papierowe powinny być dostarczone w zaklejonej kopercie z dopiskiem 
„Konkurs spichlerze i piwniczki”. Zgłaszane zdjęcia muszą przedstawiać wygląd obiektu 
aktualny na czas trwania Konkursu.

V.2. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
I etap – ocena na podstawie dostarczonych formularzy konkursowych i fotografii, 
wytypowanie finalistów
II etap – ocena obiektów finalistów podczas wizyty terenowej ( termin wizyty uzgodniony 
telefonicznie z każdym finalistą) i wytypowanie laureatów

V.3. Uczestnik konkursu akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu konkursu – 
przystąpienie do konkursu oznacza jednocześnie zgodę na warunki przedstawione w 
Regulaminie.

V.4. Uczestnik może zgłosić do konkursu jeden lub dwa różne obiekty, np. spichlerz lub 
piwnicę(sklep), lub spichlerz i piwnicę(sklep). W przypadku zgłoszenia dwóch różnych 
obiektów uczestnik uzupełnia dwa formularze konkursowe.

V.5. Zgłoszenie (formularz konkursowy + zdjęcia) należy nadesłać/dostarczyć w terminie od 
26 czerwca do 31 lipca 2020r. (siedziba czynna od wtorku do piątku 7.30 – 15.30, lub sobota
14.00 – 22.00). Za datę przyjęcia zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia zgłoszenia do 
Organizatora. Zgłoszenia które wpłyną po terminie, niekompletne lub niezgodne z 
Regulaminem mogą zostać nieuwzględnione w Konkursie.

V.5. Uczestnik wyraża zgodę na: przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na 
potrzeby Konkursu, publikację dostarczonych przez zgłaszającego tekstów i zdjęć i 
przekazanie praw autorskich na rzecz Organizatora Konkursu, oraz wykonanie i publikacje 
zdjęć obiektów zakwalifikowanych do Finału podczas wizyt terenowych.

VI. OCENA KOMISJI KONKURSOWEJ

VI.1. Oceny zgłoszeń dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Decyzje 
Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

VI.2. Zadania Komisji Konkursowej:

 kwalifikacja i ocena otrzymanych zgłoszeń w I etapie – w oparciu o formularze 
konkursowe wraz ze zdjęciami

 wyłonienie 20 finalistów
 ocena zgłoszeń finalistów podczas wizyt terenowych – II etap
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 wyłonienie laureatów ( miejsca: I, II, III oraz 13 wyróżnień)
 ogłoszenie finalistów i wręczenie nagród i wyróżnień laureatom podczas spotkania 

podsumowującego  Konkurs/Projekt w dniu…….

VI.3. Kryteria oceny obiektu

 Walory  historyczne, estetyczne, np. utrzymanie oryginalnych lub zastosowanie  
tradycyjnych materiałów przy odnowie obiektu tj. drewno, kamień, glina; 
zachowanie lub odniesienie do bazowej konstrukcji, bryły obiektu; występowanie 
drobnych detali drewnianego zdobnictwa; zagospodarowanie terenu wokół obiektu
(nasadzenia roślinne roczne lub wieloletnie); inne elementy podnoszące poziom 
estetyki obiektu.

 Walory użytkowe np. czy obiekt aktualnie jest wykorzystywany do 
przechowywania warzyw, owoców, zbóż, przetworów lub innej żywności 
wytwarzanej w gospodarstwie; czy  pełni  inną funkcję użytkową.

VII. NAGRODY

VII.1. Laureaci Konkursu, którzy zajmą miejsca od I do III oraz wyróżnienia otrzymają 
nagrody rzeczowe.
VII.2. Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani na ekwiwalent pieniężny
VII.3. Warunkiem przekazania nagrody i wyróżnienia jest osobiste stawiennictwo uczestnika 
konkursu na uroczystości ogłoszenia wyników. W usprawiedliwionym przypadku nagrodę lub
wyróżnienie będzie można odebrać w innym terminie po uzgodnieniu z Organizatorem.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚC I PRAWA ORGANIZATORA

VIII.1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie
zgłoszenia z przyczyn od niego niezależnych oraz za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie 
w czasie przesyłki.
VIII.2. Organizator nie zwraca nadesłanych zgłoszeń oraz nie ponosi żadnych kosztów 
związanych z uczestnictwem w konkursie.
VIII.3. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu należy do Organizatora Konkursu.
VIII.4. Kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności 
przepisy Kodeksu Cywilnego

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

IX.1. Regulamin oraz formularz konkursowy do pobrania w siedzibie Organizatora: ul. 
Szkolna 2, Szudziałowo w godz. 7.30 – 15.30, lub na stronie www.szudzialowo-gmina.pl , 

IX.2. Informacji na temat konkursu udzielają Organizatorzy w siedzibie:  ul. Szkolna 2, 
Szudziałowo, lub pod numerem tel. 85 722 14 06 w godz. 7.30 – 15.30.
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