REGULAMIN KONKURSU „Grupy zabawowe”

1. Cel konkursu
Celem konkursu jest aktywizacja mieszkaoców oraz wykorzystanie ich potencjału na rzecz
działao nakierowanych na rozwój dzieci i wzrost zaangażowania społeczności lokalnej.
2. Organizator
Organizatorem konkursu „Grupy Zabawowe” jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Kraina Trzech Rzek z siedzibą w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76
3. Uczestnicy konkursu
a) Uczestnikami konkursu mogą byd sołectwa, parafie, organizacje, grupy
nieformalne/osoby fizyczne działające w miejscowościach położonych na terenie gmin
Murowana Goślina, Oborniki, Ryczywół.
b) Uczestnicy konkursu składają osobiście, w wersji papierowej Wniosek konkursowy,
dostępny na www.kraina3rzek.pl, do Biura LGD Kraina Trzech Rzek do dnia 21 marca
2011 r.
4. Przebieg konkursu:
a) Ogłoszenie konkursu – 21.02.2010
b) Termin składania wniosków – 21.03.2010
c) 24.03.2010 – Komisja konkursowa podaje zwycięzców konkursu - trzy miejscowości, w
których zostaną wyposażone i będą prowadzone Grupy zabawowe – w każdej z gmin
przewidziano utworzenie jednego punktu.
d) Komisja konkursowa wyłania zwycięzców na podstawie analizy złożonych wniosków,
uwzględniając przede wszystkim:
 Warunki lokalowe, którymi dysponuje wnioskodawca
 Liczbę potencjalnych uczestników Grup zabawowych
 Formę kontynuacji projektu przez wnioskodawcę
 Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji działao na rzecz wspierania aktywności
społecznej mieszkaoców
e) Wnioskodawcy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną i telefoniczną o wynikach
konkursu.
5. Z wnioskodawcami, którzy zostaną wybrani do realizowania we wskazanych miejscowościach
Grup zabawowych, zostaną podpisane umowy regulujące warunki utworzenia i
funkcjonowania grup zabawowych.
6. Umowy, o których mowa w pkt. 5 będą zawierały obowiązki wnioskodawcy, przede
wszystkim:
 Dbanie o powierzone wyposażenie Grupy zabawowej (zabawki, mebelki)




7.

Zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych do prowadzenia Grupy
zabawowej
Kontynuację projektu przy wykorzystaniu wyposażenia powierzonego przez LGD
Kraina Trzech Rzek przez min. 5 miesięcy

Umowy, o których mowa w pkt. 5 będą zawierały obowiązki LGD Krainy Trzech Rzek,
organizatora konkursu, przede wszystkim:
 Zakup zabawek, mebli niezbędnych do funkcjonowania Grup zabawowych
 Zatrudnienie animatora do prowadzenia zajęd przez trzy miesiące (kwiecieo, maj,
czerwiec), dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne w lokalu wskazanym przez
wnioskodawcę

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie konkursu.

