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KONKURS „Nasze nowe centrum wsi, 

czyli moja wizja zagospodarowania tzw. „Paświska” w Kobyli przy ul. Głównej” 
 

 

REGULAMIN 
 
  
I. ORGANIZATOR  
Organizatorem Konkursu „Nasze nowe centrum wsi, czyli moja wizja zagospodarowania tzw. 
„Paświska” w Kobyli przy ul. Głównej”  jest Wójt Gminy Kornowac 
 
II. CEL KONKURSU  
Wykorzystanie potencjału mieszkańców Gminy Kornowac w celu wykreowania najlepszego 
rozwiązania rewitalizacji terenu centrum Sołectwa Kobyla. 

 

 
 
III. WARUNKI KONKURSU  

1. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy  Gminy Kornowac. 
2. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku  12 lat i starsze,  wyłącznie pod opieką 

prawnych opiekunów, którzy będą występować w ich imieniu. 
3. W konkursie nie mogą brać udziału osoby związane z projektowaniem budowlany i 

architekturą krajobrazu.  
4. Zadaniem uczestników konkursu będzie przesłanie swojego pomysłu na  zagospodarowanie 

terenu tzw. „Paświska” w Sołectwie Kobyla na cele społecznie użyteczne. 
5. Pomysły można nadsyłać w formie rysunków  w formacie A3 wraz z opisami na max. 4 str 

A4 – zawierającymi szczegóły zagospodarowania oraz cele jakim będzie teren służył.  
6. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie Uczestnik 

Konkursu.  
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7. Każdy Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie 
do nadesłanych lub dostarczonych do siedziby Organizatora Konkursu prac oraz  że,  nie 
naruszają one w żaden sposób praw bądź dóbr osób trzecich.  

8. Twórcy pracy nagrodzonej i wyróżnionych zobowiązują się przenieść nieodpłatnie  na 
Organizatora,  w drodze oświadczenia, majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych 
projektów. 

9. Prace konkursowe nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Organizatora bez 
prawa do odrębnego wynagrodzenia. Pozostałe prace nie podlegają zwrotowi.  

 
IV. PRZEBIEG KONKURSU:  
 

1. Uczestnik przesyła pracę w zaklejonej kopercie na adres organizatora tj. Urząd Gminy 
Kornowac, ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac, z dopiskiem „Nasze nowe centrum 
wsi” w terminie do 15 grudnia 2014 r. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu nadsyłania wniosków 
zgłoszeniowych. 

3. Po zakończeniu przyjmowania prac jury konkursu dokonuje oceny nadesłanych projektów w 
terminie do 30 dni od dnia zakończenia. 

 
 
 

4. Kryteria oceny:  
 oryginalność zgłoszonej pracy, 
 realność wykonania/zastosowania, 
 skuteczny w aspekcie społecznej użyteczności .  

5. Ogłoszenie wyników i przekazanie nagród finansowych przewiduje się do końca lutego 
2015 r.  

 
  
V. NAGRODY PRZYZNAWANE W RAMACH KONKURSU:  
 
Dla zwycięzców konkursu przewidujemy 3 atrakcyjne nagrody pieniężne:  
 

 za 1 miejsce 500,00 zł.  
 za 2 miejsce 300,00 zł. 
 za 3 miejsce 100,00 zł.  

  
 
VI. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ODPOWIEDZIALNE ZA KONKURS  
 

1. Organem oceniającym wnioski konkursowe jest Jury.  
2. Pracami Jury kieruje Przewodniczący Jury.  
3. Zadania Jury Konkursu:  

1) dokonuje oceny nadesłanych prac  
2) typuje laureatów  

 
 
 


