
  

 

R E G U L A M I N    K O N K U R S U 

„Miejsce Ciekawe” w  Sieci Najciekawszych Wsi 

 

 

I. Organizatorzy 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi z siedzibą w gminie 

Gogolin. 

II. Cel i przedmiot konkursu. 

Celem konkursu jest poszerzenie formuły Sieci Najciekawszych Wsi (SNW) o położone na terenach 

wiejskich miejsca o wysokich walorach poznawczych pod nazwą „Miejsce Ciekawe”.  Powiązanie 

takich miejsc z SNW, oznaczenie ich znakiem Sieci zawierającym określenie „Miejsce ciekawe” 

podkreśli ich rangę jako lokalnych lub regionalnych wyróżników obszarów wiejskich. Dla 

zwiedzających będzie to istotna rekomendacja, że dane miejsce o statusie Miejsca Ciekawego w Sieci 

Najciekawszych Wsi warto odwiedzić. 

Status Miejsca Ciekawego w Sieci Najciekawszych Wsi mogą uzyskać miejsca, które spełniać 

następujące kryteria: 

• Mają istotną, obiektywnie dającą się potwierdzić wartość, jako: 

         - dziedzictwo kulturowe, przemysłowe, przyrodnicze lub krajobrazowe; 
           -  upamiętnienie ważnych wydarzeń historycznych lub postaci; 

        -  świadectwo dawnych lub współczesnych zjawisk/przemian zachodzących na obszarach   
wiejskich; 

- przykład rewitalizacji, obiekty innowacyjne lub wzorcowe z punktu widzenia zachowania 
charakteru lub rozwoju obszarów wiejskich;  

- obiekty edukacji/nabywania umiejętności w powiązaniu z naturą wsi/obszarów wiejskich. 
-obiekty dedykowane utrzymaniu tradycji, wydarzeniom, wytwarzaniu lub sprzedaży 
produktów, świadczeniu  usług oraz inne, których istotą jest promowanie wartości i specyfiki 
wsi. 
 

• W oparciu o ww. wartości, adekwatnie do ich treści i znaczenia, została zbudowana atrakcyjna 
narracja / opowieść o danym miejscu prezentująca i objaśniająca jego specyfikę lub aspekty, 
w jakich miejsce jest  przykładem szerszych, poznawczo istotnych  zagadnień.  
 

• Oferta miejsca zapewnia poszerzenie wiedzy ogólnej lub szczegółowej o obszarach wiejskich i 

/ lub umożliwia doświadczanie walorów wsi, kształtowanie wrażliwości na wartości związane z 

naturą obszarów wiejskich; 

• Miejsca te wraz z otoczeniem tworzą wartościową, spójną przestrzeń publiczną kształtującą 

wizerunek miejscowości / obszaru. 

• Utworzenie i /lub udostępnienie miejsca nastąpiło jako wynik działania lub współdziałania 

osób fizycznych, stowarzyszeń, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury 

podmiotów gospodarczych. Kryterium jest również spełnione jeżeli wymienione podmioty 

uczestniczą w bieżącym  funkcjonowaniu miejsca. 

 

 



 

 

 

III. Adresaci konkursu. 

Adresatami Konkursu są: 

1. gminy członkowskie Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy Rozwoju Wsi;  

2. gminy partnerskie (z terenu Polski) ww. gmin; 

3. gminy z miejscowościami certyfikowanymi do Sieci Najciekawszych Wsi.  

4. gminy z miejscowościami, które objęto oceną potencjału uczestnictwa w Sieci Najciekawszych 

Wsi. 

IV. Zasady udziału w Konkursie i ocena zgłoszeń. 

1. Warunkiem  uczestnictwa w Konkursie  jest  przesłanie,  w terminie do dnia 15.02.2021 r., 

Kwestionariusza zgłoszenia „Miejsce Ciekawe” w Sieci Najciekawszych Wsi, stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, na adres e-mail: sekretariat@psorw.pl z dopiskiem: 

„Zgłoszenie udziału w konkursie „Miejsce Ciekawe” w  Sieci Najciekawszych Wsi.  

2. Zgłoszenia dokonują gminy – adresaci Konkursu w uzgodnieniu z podmiotem zarządzającym 

danym miejscem. Każda gmina może zgłosić wyłącznie jedno miejsce. 

Gminy wymienione  w pkt  III 1-3 mogą zgłosić miejsce zlokalizowane w dowolnej wsi.  Gminy 

wymienione w pkt III 4 mogą zgłosić miejsce zlokalizowane wyłącznie w miejscowości objętej 

oceną potencjału uczestnictwa w SNW.  

3. W przypadku zdjęć lub innych treści przywoływanych  w  Kwestionariuszu  należy podać 

autora  lub źródło.  Zdjęcia winny mieć rozdzielczość 1024 x768 plxi lub min. rozdzielczość 250 

dpi. 

4. Zgłoszenia zostaną ocenione wg zasad określonych w rozdz. OCENA SPEŁNIANIA KRYTERIÓW 

Informacji o projekcie.  

V. Terminy 

1. Ogłoszenie konkursu: 19.10.2020 r. 

2. Termin składania: do 15.02.2021 r. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu: do 31.03.2021 r.  

4. Termin  i  miejsce  wręczania  nagród  zostanie podany  przez  Organizatora na stronie  

internetowej www.psorw.pl oraz www.siecnajciekawszychwsi.pl. 

VI. Nagrody 

• Gminy pięciu najwyżej ocenionych zgłoszeń otrzymają nagrody w postaci udziału  

kilkuosobowych reprezentacji w wyjeździe studyjnym do miejscowości należącej do Sieci 

Najciekawszych Wsi oraz zaproszenia do uczestnictwa w Konferencji (planowany termin: 

29.04-01.05.2021 r.) 

• Każde zgłoszone i spełniające kryteria konkursowe miejsce będzie promowane na stronie 

www.siecnajciekawszychwsi.pl  

 

 

 

 

mailto:sekretariat@psorw.pl
http://www.psorw.pl/
http://www.siecnajciekawszychwsi.pl/
http://www.siecnajciekawszychwsi.pl/


 

VII. Komisja konkursowa. 

1. Komisję Konkursową tworzy Zarząd Stowarzyszenia PSORW, z zastrzeżeniem, że członek Zarządu, 

którego gmina dokonała zgłoszenia w konkursie nie może uczestniczyć w ocenie tego wniosku. Zarząd 

może zasięgnąć opinii ekspertów ds. SNW. 

2. Komisja Konkursowa wyłania laureatów Konkursu. 

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

VIII. Postanowienia końcowe. 

1. Uczestnik Konkursu przystępując do konkursu akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na 

wykorzystanie danych osobowych  przez Organizatora Konkursu oraz  ewentualną publikację 

wizerunku. 

2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie treści zawartych w zgłoszeniu. 

3. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie i publikowanie zgłoszonych w 

formularzach zdjęć w celach promocyjnych i jest jednoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem prawa na 

wykorzystanie zdjęć w dowolnej formie ich prezentacji służących promocji obszaru projektu.  

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

5. Interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Konkursu. 

 

 


