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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.33.2017 

Wójta Gminy Godów 

z dnia 16 lutego 2017 r. 

 
 
 

REGULAMIN KONKURSU 
„UDANY WEEKEND W GMINIE GODÓW I PETROVICE U KARVINE ” 

 
§ 1. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest Gmina Godów, z siedzibą w Godowie przy ul. 1 Maja 53 . 

§ 2. Cel konkursu 

1. Celem konkursu jest zwiększenie kontaktów oraz współpracy mieszkańców gmin Godów i Petrovice 

u Karvine (Republika Czeska) poprzez zebranie propozycji ciekawych miejsc, obiektów i atrakcji 

turystycznych, krajobrazowych lub zabytkowych gmin Godów i  Petrovice u Karvine, m.in. w celu 

wspólnego stworzenia przewodnika turystycznego. Nadrzędnym celem konkursu jest wzrost 

świadomości mieszkańców w zakresie atrakcyjności turystycznej obu gmin partnerskich 

i zaangażowanie mieszkańców po obu stronach granicy do wspólnego decydowania o ciekawych 

miejscach do rekreacji i wypoczynku. 

2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu partnerskiego "Wspólna współpraca ku lepszemu 

poznaniu„ współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego - Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska i budżetu państwa  

za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.  

§ 3. Uczestnicy konkursu 

Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich mieszkańców z terenu gminy Godów  

i Petrovice u Karvine oraz mieszkańców z okolicznych miast i gmin. 

 

§ 4. Zasady konkursu 

1. Uczestnik w ramach konkursu może dokonać jednorazowego zgłoszenia, poprzez przedłożenie pracy 

konkursowej, zawierającej miejsca, obiekty lub inne atrakcje turystyczne, krajobrazowe lub 

zabytkowe, położone na terenie  gmin Godów i Petrovice u Karvine. 

2. Przesyłane propozycje mogą dotyczyć zarówno znanych, jak i nowych miejsc, obiektów i  atrakcji 

zlokalizowanych na terenie gmin Godów i Petrovice u Karvine.  

3.  Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście w kopercie na adres Urząd Gminy 

Godów, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów z opisem: KONKURS „UDANY WEEKEND W GMINIE GODÓW 

I PETROVICE U KARVINE” - w terminie do dnia 8.05.2017r. 
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Wraz z pracą konkursową uczestnik zobowiązany jest złożyć zgodę uczestnika konkursu lub zgodę 

opiekuna prawnego uczestnika konkursu, których wzór stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego 

Regulaminu. Brak zgody skutkuje nie przyjęciem pracy do Konkursu.  

4. Praca konkursowa (zgłoszenie) powinna zawierać krótki, ale treściwy opis każdego 

z proponowanych miejsc, obiektów i atrakcji turystycznych, krajobrazowych lub zabytkowych gmin 

Godów i Petrovice u Karvine, fotografie, szkice lub inne materiały świadczące o atrakcyjności 

zgłaszanych propozycji.  

5. Prace konkursowe należy dostarczyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej, 

umieszczone na płycie CD/DVD w wersji edytowalnej. 

6. Konkurs odbywać się będzie w okresie 17 lutego 2017 – 08 maja 2017r. 

7. Każda praca konkursowa powinna zawierać informacje o jej autorze (imię, nazwisko, wiek, dane 

kontaktowe).  

§ 5. Kryterium oceny 

Zgłoszone do Konkursu prace będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:  

1. Wartości merytorycznej pracy. 

2. Oryginalności (ciekawości) przedstawionej propozycji miejsca, obiektu lub atrakcji;  

3. Sposobu zaprezentowania propozycji.  

§ 6. Postępowanie konkursowe  

1. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową. 

2. Komisja konkursowa będzie liczyć od 3 do 5 członków, powoływanych i odwoływanych przez Wójta 

Gminy Godów. Wójt Gminy wyznacza również Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego 

Komisji. 

3. Ocena prac następować będzie z uwzględnieniem kryteriów opisanych w par.5, tj. każdy z członków 

Komisji przyznaje pracy punkty w skali od 0 do 5 w zakresie każdego z tych kryteriów. 

4. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

5. Z prac Komisji zostanie sporządzony protokół. 

6. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie planuje się w terminie do dnia 19 maja 2017r., poprzez 

wywieszenie wyników  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godów oraz na stronie internetowej 

www.godow.pl. Komisja może postanowić o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia, nie więcej jednak 

niż do dnia 31.05.2017r.   

 

 

http://www.godow.pl/


 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 
Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński 

§ 7. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz nagrody  

1. Zwycięzcami konkursu będą uczestnicy, których prace uzyskają największą liczbę punktów.  

2. W ramach rozstrzygnięcia Konkursu zostaną przyznane: I, II i III miejsce. 

3. Komisja może przyznać również wyróżnienia dla szczególnie ciekawych prac.    

4. Zwycięzcy Konkursu (3 miejsca) oraz wyróżnieni uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe, a ich prace 

zostaną przeznaczone do umieszczenia w polsko-czeskim przewodniku turystycznym.   

5. Nagrody konkursowe współfinansowane są  ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska i budżetu 

państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.  

§ 8. Postanowienia końcowe 

1.  Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.  

2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny ze zgodą uczestnika (autora) na bezpłatne udzielenie prawa 

autorskie Organizatorowi do dowolnego wykorzystania, publikowania i prezentacji jego pracy 

konkursowe, zgodnie z oświadczeniem zawartym w załączniku-zgodzie na uczestnictwo w Konkursie. 

W szczególności dotyczy to  wykorzystania i zamieszczenia przez Organizatora pracy uczestnika 

(w formie oryginalnej lub odpowiednio dostosowanej) w polsko-czeskim przewodniku turystycznym, 

bez prawa żądania przez uczestnika wynagrodzenia czy gratyfikacji z tego tytułu (poza nagrodą).   

4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

-zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych 

zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu, 

- rozstrzygania w kwestiach nieregulowanych postanowieniami Regulaminu.  


