REGULAMIN KONKURSU
na najlepsze przedstawienie działalności społecznej jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych na terenie swojej gminy pod nazwą „STRAŻAK - PRAWDZIWY BOHATER
WSI”
I. Organizator i przedmiot Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Województwo Lubelskie.
2. Przedmiotem Konkursu jest najlepsze przedstawienie działalności społecznej jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy, gdzie OSP ma swoją siedzibę, na
obszarach wiejskich Województwa Lubelskiego (praca konkursowa) w następujących
formach:
1) prezentacja multimedialna lub
2) film (utwór audiowizualny) lub
3) prezentacja albumu w wersji papierowej.
3. Środki finansowane na ten cel pochodzą z Pomocy Technicznej PROW 2014-2020,
Schemat II.
II. Cele Konkursu
Konkurs organizowany jest w celu:
1. Zwiększenia udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich;
2. Aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz
realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą
przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji
pozarządowych,
3. Promocji jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju
zawodowego;
4. Upowszechniania wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem
potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru
III. Uczestnictwo w Konkursie
1. Konkurs przeznaczony jest dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na
obszarach wiejskich województwa lubelskiego zarejestrowanych w Bazie Partnerów
KSOW oraz wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (posiadających osobowość
prawną).
2. Dostarczone prace konkursowe Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej nie znajdujących
się w bazie Partnerów KSOW oraz nieposiadających osobowości prawnej na moment
przesłania pracy konkursowej nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie.
3. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

IV. Zgłoszenie prac do Konkursu
1. Praca konkursowa musi być pracą:
1) oryginalną w rozumieniu prawa autorskiego,
2) nigdzie wcześniej niepublikowaną,
3) niebędącą przedmiotem innego konkursu,
4) nieobciążoną wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich.
2. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu przez Ochotniczą Straż Pożarną spełniającą
warunki uczestnictwa opisane w Rozdziale III Regulaminu jest dostarczenie zgodnie
z wymaganiami i w terminie określonymi w Rozdziale V Regulaminu:
1) pracy konkursowej,
2) oryginału wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (karty
konkursowej) stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu,
4. Prace konkursowe dostarczone Organizatorowi bez kompletnej dokumentacji zgłoszenia
prac do Konkursu nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie.
5. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do
nieodesłania niewykorzystanych (nie nagrodzonych) prac konkursowych.
V. Termin i forma nadsyłania zgłoszeń konkursowych
1. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w terminie od dnia ogłoszenia Konkursu do
dnia 26 listopada 2021 r. do godziny 23:59 (obowiązuje data wpływu zgłoszenia do
siedziby Organizatora). Prace zgłoszone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie.
2. Prace Konkursowe z kompletną dokumentacją ich zgłoszenia do Konkursu należy
dostarczyć w kopercie z dopiskiem „Strażak – Prawdziwy Bohater wsi”:
1) osobiście (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin) lub
2) przesłać pod adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie,
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.
VI. Sposób i kryteria oceny prac konkursowych
1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, składająca się z pracowników Jednostki
Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich powołana przez Organizatora.
2. Podczas oceniania prac konkursowych Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę
następujące kryteria:
a) przedstawienie tematu: „Strażak – Prawdziwy Bohater Wsi” w kontekście działalności
społecznej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej uwzględniając następujący katalog
działań (do 11 pkt):
1) organizacja imprezy otwartej organizowanej poprzez Ochotniczą Straż Pożarną
poza lub na terenie nieruchomości pozostającą w jej posiadaniu,
2) prowadzenie działalności bez ograniczeń w dziedzinie kultury – orkiestry, zespoły
artystyczne i wszelkie inne formy aktywności kulturalnej,
3) organizacja przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę
i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

udział w uroczystościach bez ograniczeń, zgodnie ze zwyczajami i tradycją.
prowadzenie młodzieżowej drużyny pożarniczej,
udział w imprezach o charakterze sportowo-pożarniczym,
podtrzymywanie lokalnych zwyczajów i tradycji,
działalność na rzecz ochrony środowiska,
nawiązywanie współpracy z innym Ochotniczymi Strażami Pożarnymi lub innymi
organizacjami pozarządowymi, w tym KGW i Stowarzyszenia działające na rzecz
rozwoju obszaru wiejskich,
10) organizacja lub wsparcie akcji społecznych lub działalności charytatywnej,
11) wykorzystanie środków pomocowych w ramach wsparcia z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na terenie gminy, w której działa Ochotnicza Straż
Pożarna.
b) Pomysłowość wykonania pracy konkursowej (do 5 pkt)
c) Umiejętność zaprezentowania pracy konkursowej, inwencja twórcza (do 5 pkt)
Praca konkursowa Uczestnika konkursu może zdobyć maksymalnie 21 punktów.
Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora oceni wszystkie prace dopuszczone
do udziału w konkursie.
Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena prac konkursowych oraz wyłonienie (wybranie)
najlepszych prac konkursowych do przyznania nagrody.
Z przebiegu prac Komisji Konkursowej sporządzony jest protokół zawierający wyniki
głosowania oraz dane Laureatów Konkursu.
Nagrodzone zostanie 20 prac z najwyższą liczbą punktów.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
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VII. Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 1 grudnia 2021 r.
2. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej
Organizatora www.lubelskie.ksow.pl. Laureaci Konkursu zostaną ponadto poinformowani
o wynikach Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
3. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas gali finałowej dla laureatów konkursu,
w terminie i miejscu podanym przez Organizatora po ogłoszeniu wyników.
VIII. Prawa autorskie
1. Laureaci nagród zobowiązani są do przeniesienia praw autorskich do pracy konkursowej
zgłoszonej w Konkursie. W tym celu Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do złożenia
stosownego oświadczenia zawartego w karcie zgłoszeniowej i którego złożenie jest
warunkiem wzięcia udziału w Konkursie. Zawarcie umowy o przeniesienie praw autorskich
nastąpi najpóźniej w dniu wręczenia nagród. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do
Regulaminu. W przypadku odmowy zawarcia umowy lub nie zawarcia umowy do dnia
wręczenia nagród z przyczyn, za które Uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność,
Komisja konkursowa unieważnia decyzję o przyznaniu nagrody temu Uczestnikowi
Konkursu. Nagroda przyznawana jest następnemu w kolejności Uczestnikowi Konkursu.
Po zawarciu (podpisaniu) umowy przez Organizatora i Laureata Konkursu, zostanie
przekazana nagroda konkursowa.

2. Uczestnik Konkursu zgłaszający pracę konkursową zobowiązany jest do zawarcia
z twórcami, wykonawcami i realizatorami filmu, w tym autorami scenariusza, itp. umów,
oświadczeń, zgód, upoważnień, itp. uprawniających do korzystania i rozporządzania
utworem w zakresie uregulowanym umową, której wzór stanowi załącznik nr 2 do
Regulaminu.
IX. Nagrody
1. Laureatom zostanie przyznanych 20 równorzędnych nagród.
2. Każda nagroda składa się z 5 voucherów na kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla
Strażaków Ochotników o wartości 700 zł brutto/każdy.
3. Poszczególne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej mogą zostać nagrodzone tylko raz.
X. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminów Konkursu
oraz do zmiany Regulaminu. Informacja o ewentualnych zmianach zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Organizatora, wskazanej w Rozdziale VII
niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyduje Organizator. Od decyzji
Organizatora nie przysługuje odwołanie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych
lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.
4. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania projektów i dokumentów
zgłoszeniowych.
5. Zgłoszenie pracy w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
XI. Informowanie o Konkursie
Informacji o Konkursie udzielają Pracownicy Oddziału Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich, UMWL w Lublinie pod nr tel.: 81 44 16 873 oraz 81 44 16 795, e-mail:
ksow@lubelskie.pl.
XII. Załączniki do regulaminu
1. Formularz karty zgłoszeniowej
2. Wzór Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych

