
 

 

 
 
 

REGULAMIN KONKURSU 

„Lider Ziemi Zamojskiej 2022” 

 

 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Organizatorem konkursu pt. „Lider Ziemi Zamojskiej 2022” oraz fundatorem nagród jest 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska z siedzibą  

w Kornelówce 41, 22-424 Sitno. 

2. Celem konkursu jest wyróżnienie, docenienie i wspieranie aktywnych, zaangażowanych w 

sprawy społeczne osób działających na rzecz obszaru Stowarzyszenia LGD Ziemia 

Zamojska, którzy swoimi działaniami przyczyniają się do rozwoju swoich małych 

społeczności, działając na rzecz miejscowości i gmin należących do Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska. Konkurs obejmuje swym zasięgiem 9 gmin 

powiatu zamojskiego: Miączyn, Łabunie, Sitno, Komarów-Osada, Nielisz, Skierbieszów, 

Grabowiec, Stary Zamość, Sułów. 

3. Przedmiotem konkursu jest zgłoszenie za pomocą formularza zgłoszeniowego, 

stanowiącego zał. nr 1 do Regulaminu konkursu, osoby, która wyróżnia się wyjątkowym 

zaangażowaniem na rzecz środowiska lokalnego. Powinny być to działania wykraczające 

poza obowiązki służbowe, wyróżniające się innowacyjnością na tle powszechnie 

realizowanych i standardowych.  Działania osoby zgłoszonej powinny przyczyniać się do 

podnoszenia jakości życia mieszkańców obszaru Stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska 

i inspirować innych do działania. 

4. Ocenie podlegać będzie sposób przedstawienia sylwetki Kandydata zgłoszonego do 

konkursu, opis jego działalności, wpływ jaki wywiera jego działalność na społeczność 

lokalną i obszar, na terenie którego działa.  

 

II. Warunki uczestnictwa. 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie i przesłanie do Organizatora Formularza 

zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. Do formularza 

zgłoszeniowego można dodatkowo dołączyć fotografie lub nagrania potwierdzające 

działalność Kandydata.  



 

 

2. Formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w ust. 1 dostępny jest pod adresem 

http://lgdziemiazamojska.pl/wp/.  

3. Do udziału w konkursie należy zgłosić osobę fizyczną, podać jej imię i nazwisko, obszar 

działania, rodzaj realizowanych działań, osiągnięcia, sukcesy itp.  

4. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba dorosła. 

5. Zgłoszenia Kandydata może dokonać: 

- osoba fizyczna zgłaszająca swoją kandydaturę,  

- osoba fizyczna zgłaszająca kandydaturę innej osoby,  

- organizacja działająca na danym terenie,  

- gmina będąca członkiem Stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska.  

6. W przypadku zgłoszenia kandydatury przez podmioty (stowarzyszenie, gmina), konieczne 

jest wskazanie w formularzu zgłoszeniowym przedstawiciela podmiotu, z którym 

skontaktuje się Organizator w celu potwierdzenia zgłoszenia.  

7. Z udziału w konkursie wykluczeni są pracownicy biura LGD Ziemia Zamojska, członkowie 

Zarządu LGD Ziemia Zamojska oraz wójtowie gmin członkowskich LGD Ziemia 

Zamojska.  

8. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację warunków konkursu określonych  

w niniejszym Regulaminie.  

 

III. Sposób i termin składania zgłoszeń.  

1. Zgłoszenie należy opisać w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

Regulaminu.   

2. Do formularza zgłoszeniowego można dołączyć fotografie lub nagrania (np. pliki video).  

3. Zgłoszenia nie zawierające kompletnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz nie 

podpisane przez osobę zgłaszającą lub osobę upoważnioną do reprezentacji nie będą 

rozpatrywane. 

4. Formularz należy przygotować w wersji elektronicznej w formacie pdf, umożliwiającej jej 

wydruk w formacie A4.  

5. Zgłoszenie do konkursu należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

biuro@lgdziemiazamojska.pl, wpisując w temacie wiadomości „KONKURS_Lider 

Ziemi Zamojskiej 2022” lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na nośniku CD lub 

DVD na adres biura Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia 

Zamojska, Kornelówka 41, 22-424 Sitno. 

6. Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie 24.10.2022 – 25.11.2022 r. – decyduje data wpływu 

do biura LGD.  

7. Zgłoszenia, które wpłyną do biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

8. Oceny zgłoszeń dokona jury konkursu powołane przez Organizatora. 

9. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród, nastąpi w terminie do 15.12.2022 r. 

10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie www oraz na facebooku Organizatora. 

 

 

IV. Kryteria oceny 

1. Zgłoszeni do Konkursu będą oceniani przez specjalnie powołaną Komisję na podstawie 

następujących kryteriów:  

http://lgdziemiazamojska.pl/wp/
mailto:biuro@lgdziemiazamojska.pl


 

 

- Konkretne osiągnięcia w ostatnich dwóch latach poprzedzających zgłoszenie, 

- Osiągnięte rezultaty pracy społecznej na rzecz lokalnych mieszkańców,  

- Konkretne osiągnięcia w pracy zawodowej, które wykraczają poza codzienne 

obowiązki służbowe i wyróżniają się innowacyjnym podejściem, wyjątkowym 

zaangażowaniem i proponowaniem nowych rozwiązań, 

- Wpływ działalności danej osoby na rozwój miejsca, w którym działa, 

- Wpływ działalności danej osoby na procesy i zmiany jakie dokonują się w danym 

środowisku, 

- Uzyskane nagrody i wyróżnienia w innych konkursach, 

- Osiągnięcia danej osoby związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych z różnych 

źródeł, 

- Zmiany, jakie dzięki działalności kandydata dokonują się w małych społecznościach 

lokalnych (np. powstanie nowego miejsca spotkań dla mieszkańców, organizowane 

warsztaty, wyjazdy, spotkania, których jest inicjatorem bądź organizatorem i czynnie w 

nich uczestniczy).  

- Inne osiągnięcia mające wpływ na rozwój społeczności lokalnych na terenie LGD 

Ziemia Zamojska. 

- Innowacyjność realizowanych działań, kreatywne podejście do podejmowanych 

przedsięwzięć, sympatia jaką cieszy się w środowisku lokalnym. 

 

 

V. Nagrody 

1. Organizator przewiduje przyznanie jednej nagrody głównej dla „Lidera Ziemi Zamojskiej 

2022” za zajęcie I miejsca oraz dwóch nagród dodatkowych za zajęcie II i III miejsca.  

2. W przypadku dużej ilości zgłoszeń spełniających główne założenia konkursu, Komisja 

przyzna wyróżnienia.  

3. Nagrody w formie bonów o określonej wartości będą mogły być zrealizowane na zakup w 

sklepie wskazanym przez Organizatora.  

4. Decyzja w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, postanowień jego regulaminu  

oraz ich interpretacji rozstrzyga Organizator.  

6. O miejscu i terminie wręczenia nagród zwycięzcy oraz osoby zgłaszające oraz kandydaci 

zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą e-mailową na adres e-mail podany w 

formularzu zgłoszeniowym. 

 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Nominowani do tytułu zostaną poproszeni o przesłanie zgody na udział w konkursie, 

publikację imienia i nazwiska oraz udostępnienie wizerunku na cele realizacji i promocji 

konkursu, w terminie wyznaczonym przez Organizatora. 

2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i jego postanowień. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad lub czasu trwania konkursu jak 

również zamiany terminu ogłoszenia jego wyników w wyniku zaistnienia 

nieprzewidzianych wcześniej okoliczności. 



 

 

4. Organizatorowi przysługuje prawo przerwania i unieważnienia konkursu w przypadku 

zgłoszenia zbyt małej liczby kandydatów lub nadesłania zbyt małej liczby zgłoszeń 

spełniających wymogi formalne. 

5. Zgłoszenia, które nie spełnią wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub będą 

zawierać nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczone z konkursu. 

6. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej 

Stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska www.lgdziemiazamojska.pl. 

7. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerami telefonów 84 307 22 

07, 884 703 220 lub adresem e-mail: biuro@lgdziemiazamojska.pl. 

http://www.lgdziemiazamojska.pl/
mailto:biuro@lgdziemiazamojska.pl

