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REGULAMIN 
 

konkursu „Najlepszy pomysł na biznes na wsi”  

 

 

 

§ 1. 

1. W celu promocji jakości życia na wsi oraz promocji wsi jako miejsca do życia i rozwoju 

zawodowego, a także aktywizacji mieszkańców obszaru „LGD Natura i Kultura” ogłasza się 

konkurs pn. „Najlepszy pomysł na biznes na wsi”, zwany dalej „Konkursem”. 

2. Niniejszy regulamin dotyczy zasad, organizacji i trybu rozstrzygnięcia Konkursu.  

 

§ 2. 

1. Pula nagród finansowych w Konkursie wynosi  2.250,00 zł brutto.  

2. Organizator informuje, iż planowane jest przyznanie trzech nagród pieniężnych: 

1) I stopień – nagroda pieniężna 1.000,00 zł netto;  

2) II stopień – nagroda pieniężna 750,00 zł netto; 

3) III stopień – nagroda pieniężna 500,00 zł netto. 

3. Koszty podatku od nagród poniesie Organizator.  

 

§ 3.  

Organizatorem Konkursu jest stowarzyszenie „LGD Natura i Kultura”.  

 

§ 4. 

1. Komisję Konkursową powoła Zarząd LGD Natura i Kultura w liczbie 5 osób. 

2. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. 

3. Zadaniem Komisji Konkursowej jest: 

1) kwalifikacja do oceny nadesłanych biznesplanów; 

2) ocena nadesłanych biznesplanów, w tym w szczególności: 

 kreatywność 

 racjonalności budżetu 

3) przyznanie nagród. 

 

 

§ 5. 

1. Konkurs jest adresowany do pełnoletnich mieszkańców obszaru LGD Natura i Kultura nie 

prowadzących działalności gospodarczej (od chwili zgłoszenia udziału w Konkursie do dnia 

jego zakończenia określonego w § 8 ust. 2).  
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2. Prace konkursowe powinny być napisane w języku polskim. 

3. Formularze zgłoszeniowe oraz biznesplany należy wysłać lub dostarczać osobiście  

w terminie do dnia 30 września 2019 r. (decyduje data dostarczenia do biura „LGD Natura i 

Kultura”) na adres: 

 

„LGD Natura i Kultura” 

ul. Warszawska 28, 05 – 480 Karczew 

z dopiskiem na kopercie Konkurs „Najlepszy pomysł na biznes na wsi”. 

 

 

 

§ 6. 

Do Konkursu zgłaszane mogą być prace, które dotyczą pomysłów na biznes prowadzony na 

obszarach wiejskich. W celu zgłoszenia pracy należy przygotować biznesplan, którego wzór 

stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Wszystkie pola biznesplanu muszą zostać wypełnione. 

 

§ 7. 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w terminie wskazanym w § 5 ust. 3: 

1) Biznesplanu stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu w formie papierowej oraz na 

nośniku elektronicznym (CD/DVD); 

2) formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu; 

3) zgody na publikację biznesplanu po korekcie redakcyjnej oraz zamieszczenie jego treści 

na stronie internetowej www.naturaikultura.pl bez uiszczania honorarium autorskiego 

wraz z oświadczeniem dotyczącym danych osobowych.  

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy LGD, członkowie Zarządu, Rady i Komisji 

Rewizyjnej LGD Natura i Kultura oraz członkowie Komisji Konkursowej.  

 

 

 

§ 8. 

1. Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody w terminie do 

dnia 11 października 2019 r. Lista nagrodzonych prac zostanie umieszczona na stronie 

internetowej www.naturaikultura.pl. Laureaci zostaną również poinformowani o przyznaniu 

nagrody drogą poczty elektronicznej na adres podany w zgłoszeniu konkursowym. 

2. Zakończenie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 23 października 2019 r. Laureaci 

konkursu zostaną powiadomieni drogą poczty elektronicznej o miejscu i terminie 

uroczystości jego zakończenia. Nagrody pieniężne zostaną przekazane w formie przelewu 

bankowego na rachunek wskazany przez laureata w terminie do 23 października 2019 roku.  

3. Decyzja Komisji Konkursowej co do oceny biznesplanów oraz przyznania nagród jest 

ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. W przypadku otrzymania przez organizatorów, 

Komisję Konkursową lub któregokolwiek z członków Komisji Konkursowej informacji, po 

lub przed przyznaniem przez Komisję Konkursową nagrody wskazanej w niniejszym 

http://www.naturaikultura.pl/
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regulaminie, że zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu, 

organizatorowi przysługuje prawo do: 

1) wstrzymania się z przekazaniem lub realizacją nagrody do czasu wyjaśnienia 

wątpliwości; 

2) odmowy przekazania lub realizacji nagrody przez danego uczestnika konkursu 

i przekazania jej na rzecz innego uczestnika; 

3) podjęcia decyzji o nie przyznawaniu nagrody w konkursie; 

4) w przypadku nagród już przyznanych - odebrania przyznanej nagrody.  

4. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.  

5. W przypadku nieodebrania nagrody lub/ i niewskazania numeru konta bankowego w 

wyznaczonym przez organizatora terminie Laureat Konkursu traci prawo do przyznanej 

nagrody. 

6. W przypadku zmiany adresu wskazanego w formularzu zgłoszenia, uczestnik Konkursu 

powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie organizatorów na piśmie, podając nowy 

adres. Niedopełnienie tego obowiązku w terminie 7 dni od daty wskazanej w § 8 ust. 1 

niniejszego regulaminu, może spowodować utratę nagrody, w zależności od decyzji 

organizatora.  

 

§ 9. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w 

przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na 

zorganizowanie Konkursu.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator Konkursu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd LGD Natura i Kultura. 
 

 


