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Regulamin  konkursu o tytuł: 

„Znawca Mazurskiego Morza V” 

 

I. Organizatorzy 
 

Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”   z siedzibą  

w Orzyszu, ul. Rynek 4a. 

Organizacją konkursu w imieniu stowarzyszenia zajmuje się Biuro LGD „Mazurskie Morze”.  

Dla zapewnienia sprawnej organizacji konkursu, biuro powołuje Jury konkursu. W skład Jury wchodzą 

osoby zaproszone przez Dyrektora biura, które cieszą się opinią znawców części lub całości terenu na 

którym działa LGD „Mazurskie Morze” w zakresie swoich kompetencji. Mogą to być członkowie 

wchodzący w skład Stowarzyszenia. 

 

II. Cele konkursu  
 

 Uwrażliwienie mieszkańców rejonu Mazurskiego Morza na piękno, bogactwo  i atrakcyjności 

turystyczną zamieszkiwanego przez nich terenu; 

 Przybliżenie unikatowego dziedzictwa kulturowego i podniesienie wartości rejonu Mazurskiego 

Morza w odbiorze mieszkańców tego terenu; 

 Wzbudzenie pozytywnego stosunku emocjonalnego oraz więzi z regionem   u mieszkańców 

terenu Mazurskiego Morza; 

 Wzmocnienie więzi społecznych wśród mieszkańców Mazurskiego Morza,  poprzez inspirowanie 

ich do aktywnego działania na rzecz swojej małej ojczyzny. 

 

III. Uczestnicy konkursu 

 
1. Konkurs jest skierowany do: 

a. dzieci ze szkoły podstawowej  

b. młodzieży uczęszczającej do szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych obszaru 

Mazurskiego Morza; 

c. pozostałych dorosłych mieszkańców miast i wsi obszaru Mazurskiego Morza. 

2. Uczestnicy podzieleni są na trzy kategorie: Dzieci (szkoła podstawowa)  

oraz młodzież (szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne) oraz dorośli. 

3. W konkursie nie mogą wziąć udziału: 

a.  osoby zamieszkałe poza terenem gmin wchodzących w skład obszaru Mazurskiego Morza; 

b. osoby, które uczestniczyły dwa razy w ramach danej kategorii wiekowej; 

c. Pracownicy biura oraz członkowie ich rodzin; 

d. Członkowie jury oraz członkowie ich rodzin. 
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IV. Przebieg konkursu 
 
      Konkurs składał się będzie z trzech etapów: 

I ETAP – ELIMINACJE WSTĘPNE do 18.04.2014 roku 

 Szkoły: Każda szkoła podstawowa, gimnazjalna lub ponadgimnazjalna, która będzie chciała 

wziąć udział w konkursie własnym trybem wewnętrznym typuje po 5 uczestników. Wytypowani 

uczestnicy wezmą udział w eliminacjach gminnych. Listy ze zgłoszonymi uczestnikami szkoły 

przesyłają pocztą, faxem lub e-mailem do LGD do 18.04.2014 roku. 

 Dorośli: Na indywidualne zgłoszenia osób dorosłych LGD będzie czekało także  

do 18.04.2014 roku. Zgłoszenia należy przesłać do LGD pocztą, faxem lub e-mailem. 

 

II ETAP – ELIMINACJE GMINNE – od 05.05 do 09.05.2014 roku 

 Eliminacje gminne odbędą się w jednej ze szkół w każdej gminie LGD. W eliminacjach 

gminnych udział biorą uczniowie wytypowani przez szkoły oraz osoby dorosłe zgłoszone 

indywidualnie.  

 Udział w eliminacjach polega na rozwiązaniu testu z wiedzy o obszarze Mazurskiego Morza. 

Celem eliminacji gminnych będzie wyłonienie po sześć osób z każdej gminy (trzy osoby z 

pierwszej kategorii oraz 3 osoby z kategorii drugiej i trzeciej), które uzyskają z testu najwięcej 

punktów i przejdą tym samym do finału.  

 Do eliminacji zostanie wykorzystana część pytań i odpowiedzi prezentowanych na stronie 

www.konkurs.mazurskiemorze.pl 

 Punkty uzyskane podczas testu nie maja wpływu na wynik uzyskany podczas finału 

 Uczestnicy eliminacji (Dzieci, młodzież i dorośli) otrzymają do rozwiązania test. 

 Testy eliminacyjne przygotowane zostaną przez Jury konkursu, przy wykorzystaniu niektórych 

pytań prezentowanych na stronie internetowej konkursu; 

 Czas na rozwiązanie testu podczas eliminacji będzie ograniczony; 

 W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, pierwszeństwo będzie miała osoba, która swój 

rozwiązany test oddała wcześniej, w związku z tym Organizator nie będzie robił dogrywki. 

 

III ETAP – FINAŁ – (II połowa maja) 

 W finale w sumie weźmie udział 36 osób (po 6 z każdej gminy wyłonione w eliminacjach 

gminnych). W finale zostaną wyłonieni zwycięzcy w ramach I, II i III kategorii  

 Finał odbędzie się w jednej z gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia LGD „Mazurskie 

Morze”. Finał będzie miał formułę turnieju z udziałem publiczności. (Dojazd do wyznaczonego 

miejsca finału w gestii szkoły lub gminy zgłaszającej kandydatów). 

 Do finału zostanie wykorzystana część pytań i odpowiedzi prezentowanych na stronie 

www.konkurs.mazurskiemorze.pl 

 Nad prawidłowością przebiegu finału czuwać będzie Jury, którego zadaniem będzie zapewnienie 

poprawnego i zgodnego z regulaminem przebiegu konkursu oraz rozwiązywanie kwestii 

spornych, które nie są ujęte w niniejszym regulaminie; 

 Finał prowadzony będzie przez specjalnie do tego powołaną osobę, zaś nad prawidłową 

organizacją czuwali będą pracownicy LGD; 

 Uczestnicy będą otrzymywali pytania z różnych kategorii, takich jak: Architektura lub miejsce, 

Gospodarka, Konik Polski, Lasy, Mazurska Natura, Mazurskie Morze – Rzeki i Jeziora, Między 

Kulturą a Historią, Rolnictwo, Smak Mazurskiego Morza, Turystyka; 
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V. Dodatkowe regulacje 
 

1. Lista rezerwowa – utworzona zostanie z osób zajmujących dalsze miejsca, które nie kwalifikują się 

do finału. Lista rezerwowa zostanie utworzona na wypadek, gdyby któryś z uczestników 

zakwalifikowanych do finału nie mógł uczestniczyć w finale. W takim przypadku, organizatorzy 

mogą zaprosić do finału osobę z listy rezerwowej, która zajęła dalsze miejsce w eliminacjach 

gminnych w zależności od swojej kategorii (Dzieci lub dorośli).  

2. Dogrywka – jeżeli okaże się, że nie można wyłonić zwycięzców podczas finału, ponieważ niektórzy 

uczestnicy mają taką samą liczbę punktów, to zorganizowana zostanie dogrywka. Zasady dogrywki 

zostaną ogłoszone podczas finału. 

 

VI. Terminarz konkursów oraz miejsce przeprowadzenia eliminacji 
 
      Wszystkie terminy eliminacji oraz finału będą aktualizowane na stronie konkursu. Terminy te mogą 

się zmieniać, o czym zgłoszone osoby będą informowane. 

 

VII. Zgłoszenia do konkursu 
 
      Zgłoszeń do konkursu można dokonywać do 18.04.2014 r. 

      Warunkiem wzięcia udziału w eliminacjach jest wypełnienie karty zgłoszenia dostępnej  

w zakładce konkursu na stronie www.konkurs.mazurskiemorze.pl. 

      Na karcie zgłoszenia uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na podanie do 

publicznej wiadomości jego nazwiska w celu ogłoszenia wyników testu i finału. 

Formularze zgłoszenia można wysyłać drogą elektroniczną na adres: biuro@lgd.mazurskiemorze.pl lub 

drogą pocztową na adres biura: ul. Rynek 4a, 12-250 Orzysz.   

 

VIII. Sposób i termin ogłoszenia wyników 
 
      Wyniki eliminacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej konkursu w ciągu trzech dni od 

zakończenia eliminacji w danej gminie. Do publicznej wiadomości zostaną podane tylko nazwiska osób, 

które zakwalifikowały się do finału oraz osób z listy rezerwowej. 

      Wyniki finału zostaną opublikowane na stronie konkursu. 

 

IX. Nagrody 
 
      Głównymi nagrodami w konkursie są: tytuł „Znawca Mazurskiego Morza” oraz nagrody rzeczowe, 

które zostaną rozdane po zakończeniu finału oraz nagrody okolicznościowe.  

W konkursie tytuł „Znawca Mazurskiego Morza” oraz nagrody główne otrzymuje trzech uczestników (z  

pierwszej oraz drugiej kategorii), którzy zdobyli największą ilość punktów. Uczestnik o największej 

ilości zebranych punktów otrzymuje notebook, za zajęcie drugiego miejsca jest rower, za zajęcie 

trzeciego miejsca jest aparat cyfrowy. Zwycięzcy trzeciej kategorii, zostaną uhonorowani tytułem 

http://www.konkurs.mazurskiemorze.pl/
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Znawcy Mazurskiego Morza oraz otrzymają nagrody w postaci zestawów upominkowych. Wszyscy 

uczestnicy po finale otrzymują nagrody rzeczowe: książki lub albumy o Mazurskim Morzu. 

 

X. Potrzebne dokumenty 
 
- Karta zgłoszenia 

- Osoby, które nie ukończyły 18 lat, a będą chciały wziąć udział w konkursie, muszą dołączyć do 

zgłoszenia  pisemną zgodę rodziców. 

 

XI. Zadania jury 
 

1. Opracowania regulaminu V edycji konkursu „Znawca Mazurskiego Morza”. 

2. Opracowania, aktualizacji pytań i odpowiedzi na stronę internetową: 

www.konkurs.mazurskiemorze.pl. 

3. Opracowania rund i dogrywki na finał konkursu. 

4. Udziału w finale, ocena odpowiedzi uczestników konkursu oraz wskazanie poprawnej 

odpowiedzi w przypadkach spornych. 

 

XII. Zmiany w regulaminie 
 
      Regulamin w każdej chwili z różnych przyczyn, niezależnych od organizatora może ulec zmianie. 

 

XIII. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

      Każdy uczestnik konkursu, który wysyła swoje dane osobowe na potrzeby konkursu, zgadza się na 

ich przetwarzanie oraz upublicznianie przez Lokalną Grupę Działania „Mazurskie Morze”, 12-250 

Orzysz, ul. Rynek 4a, celem przeprowadzenia konkursu pt. "Znawca Mazurskiego Morza". Osoby te, są 

poinformowane o dobrowolności podania tych danych, o prawie wglądu do tych danych oraz do ich 

poprawiania (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz.U. 02.101.926). 

Powyższe dane nie będą użyte w innych celach. 
 


