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REGULAMIN 

„Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o dofinansowanie  

na promocję Lasów Państwowych”- edycja 2. 

 

§ l 

Postanowienia Ogólne 

1. Organizatorem Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o dofinansowanie na promocję 

Lasów Państwowych jest Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 

Państwowe Centrum Informacyjne Lasów Państwowych; ul. Grójecka 127, 02–124 

Warszawa;  NIP 526-21-65-963 (zwane dalej „CILP” lub „Organizatorem”). 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być koła gospodyń wiejskich (zwane dalej także: „KGW”, 

„Koło”, „Koła”, „Uczestnicy”) wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich,  

o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich                                

(t. j. w: Dz.U. z 2021 r., poz. 165 ze zm.), które posiadają możliwość wystawienia faktury 

vat lub rachunku. 

3. Konkurs odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin         

jest dostępny na następującej stronie internetowej Organizatora: 

www.cilp.lasy.gov.pl/konkursy. 

4. Zgłoszenie Wniosku konkursowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu.  

5. Celem Konkursu jest promocja Lasów Państwowych oraz promocja żywności pochodzenia 

leśnego. 

6. Celem Konkursu jest wyłonienie Kół Gospodyń Wiejskich uprawnionych do zawarcia 

umowy, w ramach której Koło Gospodyń Wiejskich może otrzymać 10.000 zł (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych) za działania promujące Lasy Państwowe (w szczególności w 

zakresie promocji społecznej funkcji lasów), na zasadach opisanych w umowie. 

 

§ 2 

Warunki Uczestnictwa w Konkursie 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  

2. Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski.  

http://www.cilp.lasy.gov.pl/konkursy
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3. Konkurs trwa od dnia 01 marca 2023 r. do 30 września 2023 r., przy czym Organizator 

zastrzega sobie prawo do zmiany wskazanych terminów. 

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie do Organizatora w terminie od 01 marca 

2023 r. do 30 września 2023 r. poprawnie wypełnionego Wniosku poprzez Formularz 

internetowy dostępny na stronie www.cilp.lasy.gov.pl/konkursy. 

5. Sprawozdanie z realizacji zadania musi wpłynąć do Organizatora najpóźniej w ciągu 14 

dni od daty zakończenia wydarzenia. 

6. Sprawozdanie musi zawierać: 

a) Część opisową (do 10.000 znaków); 

b) Pięć zdjęć z wydarzenia, na których widoczne będzie wyeksponowane logo Lasów 

Państwowych i informacja o dofinansowaniu; 

c) Informacje na temat osiągniętych efektów promocyjnych. 

 

§ 3 

 Sposób składania Wniosków 

1. Wniosek składa Przedstawiciel KGW (uprawniony do reprezentacji Koła) w imieniu całego 

KGW na Formularzu dostępnym na stronie www.cilp.lasy.gov.pl/konkursy. 

2. Wniosek powinien zostać złożony w terminie 30 dni przed planowaną datą realizacji 

wydarzenia wskazanego we wniosku. 

3. Wnioski złożone po terminie 30 września 2023 roku nie będą rozpatrywane. 

4. Wniosek należy sporządzić w języku polskim. 

5. Uczestnik może złożyć w Konkursie wyłącznie 1 wniosek. 

6. Uczestnik nie ma możliwości zmiany złożonego wniosku. 

7. Organizator dopuszcza zmianę terminu wydarzenia na wniosek Uczestnika. 

8. Po złożeniu wniosku, a nie później niż 7 dni przed terminem wydarzenia wskazanego we 

wniosku, Uczestnik może wnioskować o zmianę terminu wydarzenia wskazanego w 

złożonym wniosku. W tym celu Uczestnik składa drogą elektroniczną na adres e-mail: 

konkurs.kgw@cilp.lasy.gov.pl zawiadomienie o konieczności zmiany terminu wydarzenia. 

Zmiana terminu wydarzenia możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i za zgodą 

Organizatora. Pisemne uzasadnienie musi zostać dołączone do zawiadomienia. 

9. Termin wydarzenia opisanego we wniosku może być określony albo poprzez podanie 

http://www.cilp.lasy.gov.pl/konkursy
http://www.cilp.lasy.gov.pl/konkursy
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dokładnej daty wydarzenia albo poprzez podanie ram czasowych, w których wydarzenie 

zostanie zorganizowane (np. wydarzenie odbędzie się pomiędzy 1 a 15 marca 2023 roku). 

10.  Przed upływem terminu składania Wniosków, Uczestnik może wycofać się z Konkursu. 

W tym celu Uczestnik składa zawiadomienie o cofnięciu Wniosku drogą elektroniczną na 

adres e-mail: konkurs.kgw@cilp.lasy.gov.pl. 

11.  Planowane wydarzenie zawarte we wniosku musi odbyć się nie później niż do dnia 30 

listopada 2023 roku. 

 

§ 4 

Komisja Konkursowa  

1. W celu przeprowadzenia Konkursu Organizator powołuje Komisję Konkursową, w skład 

której wchodzi 5 członków. 

2. Członków Komisji powołuje Dyrektor CILP.  

3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący wskazany przez Organizatora, który otwiera               

i zamyka jej posiedzenia.  

4. Członkom Komisji Konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot jakichkolwiek 

kosztów z tytułu udziału w jej pracach.  

5. Komisja Konkursowa pozostawia bez rozpatrzenia Wnioski, które nie odpowiadają 

warunkom Konkursu dotyczącym sposobu złożenia Wniosku lub zostały złożone po 

terminie. 

6. Komisja dokona oceny zgłoszonych Wniosków i wyłoni zwycięzców, biorąc pod uwagę 

zakres i rodzaj zaproponowanych we Wniosku działań promocyjnych. 

7. Komisja Konkursowa odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

8. Komisja Konkursowa sporządza protokół, który zawiera w szczególności poniższe 

informacje: 

a) imiona i nazwiska Przewodniczącego i Członków Komisji Konkursowej; 

b) informację o złożonych Wnioskach; 

c) wyniki oceny formalnej i wyniki oceny merytorycznej; 

d) informację nt. Wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania wraz z przyznaną 

kwotą dofinansowania. 

mailto:konkurs.kgw@cilp.lasy.gov.pl
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9. Przewodniczący Komisji Konkursowej zawiadamia Uczestników Konkursu o jego 

wynikach w terminie 5 dni od dnia podpisania protokołu prac Komisji, poprzez 

umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora. Ogłoszenie zawiera 

wyłącznie informacje o laureatach Konkursu. 

10.  Ze Zwycięzcami Konkursu, Organizator podpisze Umowę o wykonanie działań 

promocyjnych (projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu). 

11.  Rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

12.  Protokoły Komisji są objęte klauzulą poufności i nie mogą być udostępnione osobom 

trzecim. 

 

§ 5  

Kryterium Oceny 

1. Przedmiotem oceny jest Wniosek, który stanowi Formularz zgłoszeniowy dostępny na 

stronie  www.cilp.lasy.gov.pl/konkursy (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

2. Ocena Komisji składa się z dwóch części: 

a) ocena formalna, polegająca na sprawdzeniu poprawności złożonego Wniosku, zgodności 

złożonych podpisów, kompletności i poprawności załączników. W przypadku braków 

formalnych, Uczestnik może zostać wezwany przez Komisję Konkursową do uzupełniania 

braków formalnych w terminie 7 dni od dnia wezwania. W przypadku nieuzupełnienia 

braków formalnych Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. 

b) ocena merytoryczna, polegająca na przyznaniu punktacji za działania opisane przez 

Uczestnika Konkursu. Organizator pozostawia dowolność w zakresie propozycji 

Uczestnika dot. promocji Lasów Państwowych.  

Przykładowe działania promocyjne to: 

 organizacja stoiska promocyjnego promującego żywność pochodzenia leśnego wraz                

z działaniami edukacyjnymi; 

 organizacja warsztatów kulinarnych z wykorzystaniem produktów pochodzenia leśnego; 

 organizacja pogadanki dla dzieci w szkole podstawowej nt. prozdrowotnych walorów 

żywności pochodzenia leśnego; 

 organizacja konkursu kulinarnego na najlepszą potrawę pochodzenia leśnego. 

 

http://www.cilp.lasy.gov.pl/konkursy
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§ 6 

Dofinansowanie 

1. Laureaci Konkursu otrzymają dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć 

tysięcy złotych) netto na działania związane z promocją Lasów Państwowych oraz 

promocją żywności pochodzenia leśnego. Dofinansowanie zostanie udzielone na 

podstawie odrębnie zawartej umowy dotyczącej promocji Lasów Państwowych, w której 

zostaną określone prawa i obowiązki stron. 

2. Dane osobowe oraz wizerunek Uczestników Konkursu będą wykorzystywane 

nieodpłatnie w celu promocji działalności Lasów Państwowych, za zgodą Uczestnika. 

§ 7 

Klauzula Informacyjna RODO 

1. Administratorem danych osobowych zawartych we Wniosku jest Państwowe 

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Centrum Informacyjne Lasów Państwowych;           

ul. Grójecka 127, 02–124 Warszawa; NIP 526-21-65-963.  

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu,            

na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej we Wniosku oraz       

w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia, co stanowi 

prawnie uzasadniony interes administratora.  

3. Dane osobowe, o których mowa powyżej będą wykorzystywane podczas prowadzenia 

Konkursu oraz będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji 

dokumentów w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe Centrum 

Informacyjnym Lasów Państwowych. 

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 

żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określonych                            

w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO, Dz.U.UE.L.2016.119.1 z późn. zm.).  

5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w RODO.  

6. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, co oznacza, że żadne 
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decyzje dotyczące osoby, której dane dotyczą, nie będą zapadać automatycznie oraz nie 

będą tworzone żadne profile dotyczące jej osoby.  

7. Jeśli osoba, której dane dotyczą, stwierdzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza 

przepisy prawa, może wnieść skargę do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem.  

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do wzięcia udziału  

w Konkursie.  

10.  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem 

ochrony danych pod adresem mailowym: dane.osobowe@cilp.lasy.gov.pl lub 

bezpośrednio z Organizatorem. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody Uczestników powstałe  

w wyniku odwołania Konkursu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania w każdym czasie zmian w niniejszym 

Regulaminie, jak również prawo do przerwania lub odwołania Konkursu, o czym 

niezwłocznie poinformuje na swojej stronie internetowej. Organizator zastrzega sobie 

prawo do dokonywania wiążącej wykładni niniejszego Regulaminu. 

3. Kwestie sporne, nieuregulowane niniejszym Regulaminem, będą rozstrzygane 

polubownie, a w przypadku braku porozumienia - przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Organizatora.  

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdą przepisy 

Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie na stronie 

internetowej Organizatora. 
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