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Bielsko-Biała, 4 lutego 2022 r. 

 
REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT ŁAWECZKI BESKIDZKIEJ 

W MIKROPROJEKCIE „ODPOCZNIJ W BESKIDACH” 
 
Mikroprojekt pn. Odpocznij w Beskidach współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja na lata 
2014-2020 i z budżetu państwa. 
 
I. Organizator 
Organizatorem konkursu jest Lokalna Organizacja Turystyczna BESKIDY w partnerstwie ze słowackim 
Združeniem Región Beskydy.  
 
II. O konkursie 
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu ławeczki beskidzkiej, nawiązującej formą do 
dziedzictwa kulturowego regionu. Zgodnie z zapisami mikroprojektu ławeczki winny zostać wykonane 
w całości z lokalnego drewna odpornego bądź odpowiednio zabezpieczonego przed zmiennymi 
warunkami atmosferycznymi panującymi w Beskidach (śnieg, deszcz, wiatr). Projekt musi ponadto 
zawierać sugerowany sposób kotwienia ławeczki zapobiegający aktom wandalizmu. Wymiary ławeczki 
winny dawać możliwość swobodnego wypoczynku minimum dwóm osobom, tak by znalazło się na nich 
również miejsce na plecak turystyczny, termos, drugie śniadanie. itd. Ważnym elementem zdobniczym 
ławeczki musi być logo marki turystycznej Beskidy, stanowiące załącznik numer 1 do niniejszego 
regulaminu. Organizator konkursu planuje posadowienie w terenie 26 ławeczek. Wszystkie wykonane 
zostaną wg. jednego (zwycięskiego) wzoru, a jedynym elementem różnicującym będą zdobienia / 
rzeźbienia na ich oparciach, które oprócz wspomnianego wyżej znaku marki turystycznej mają również 
zawierać nazwę miejsca posadowienia (pełna lista poniżej). Kosztorys szacunkowy obejmujący 
wykonanie i posadowienie w terenie jednej ławeczki nie może przekraczać wartości 4.140,00 zł brutto. 
 
Planowane lokalizacje ławeczek: Bielsko-Biała (1 x Dębowiec, 1 x Szyndzielnia), Szczyrk (3 x wejście na 
szlak, 1 x Hala Jaworzyna), Kozy (kamieniołom), Porąbka (wejście na szlak), Jaworze (wejście na szlak), 
Istebna (Złoty Groń), Wisła (1 x Mały Stożek, 1 x Soszów), Ustroń (Stożek), Żywiec (park), Węgierska 
Górka (2 x Żabnica), Łodygowice (wejście na szlak), Jordanów (wejście na szlak), Stryszawa (Targoszów), 
Zawoja (1 x Mosorny Groń, 1 x przełęcz Brona), Maków Podhalański (wejście na szlak), Słowacja                        
(1 x Svedernik, 1 x Zakamenne, 1 x Zubrohlava, 1 x Mojš).  
 
III. Warunki uczestnictwa 
1. Konkurs ma charakter otwarty i rozpoczyna się z dniem ogłoszenia na stronie www.visitbeskidy.pl  
2. Projekt ławeczki musi być oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby konkursu. 
3. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która wraz z pracą konkursową winna 
przedstawić krótkie CV i portfolio (jeśli takowe posiada). 
4. Zgłoszenie projektu jest bezpłatne. 
5. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu więcej niż jeden projekt. Każdy z nich winien być dostarczony 
pocztą elektroniczną na adres biuro@visitbeskidy.pl z opisem (w tytule wiadomości) Zgłoszenie do 
konkursu na projekt ławeczki beskidzkiej. 
6. Projekty winny być przedłożone w formie elektronicznej w plikach PDF lub JPEG w rozdzielczości nie 
mniejszej niż 1920 x 1080 px, 300 DPI. Każdy projekt winien się składać z dwóch części: wizualizacji 
ławeczki i osobnego pliku w formie rysunku technicznego z wymiarami. Wizualizacja winna odnosić się 
przynajmniej do jednej lokalizacji wskazanej w pkt II O konkursie. 
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7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu przez Lokalną 
Organizację Turystyczną, Plac Opatrzności Bożej, 18 43-300 Bielsko-Biała (zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U z 2002r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.) 
 
IV. Termin i miejsce nadsyłania prac 
Projekty należy przesyłać na adres biuro@visitbeskidy.pl w nieprzekraczalnym terminie do 22 lutego 
2022 r. do godziny 12:00.   
 
V. Sposób oceniania prac konkursowych 
1. Prace zgłoszone do konkursu ocenione będą przez jury złożone z przedstawicieli stowarzyszenia 
Lokalna Organizacja Turystyczna BESKIDY i jednostek samorządu terytorialnego.   
2. Jury dokona oceny prac pod kątem walorów artystycznych i zgodności z tematyką konkursu. 
3. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie. 
 
VI. Sposób podania wyników konkursu 
1. Wynik konkursu ogłoszony zostanie na stronie internetowej Organizatora www.visitbeskidy.pl                   
25 lutego 2022 roku. 
2. O wyniku konkursu jego laureat zostanie dodatkowo poinformowany pocztą elektroniczną. 
3. Z autorem nagrodzonej pracy spisana zostanie umowa o dzieło. Honorarium w wysokości 4.600 zł 
brutto stanowić będzie wynagrodzenie za projekt wraz z przeniesieniem własności i nabyciem 
autorskich praw majątkowych. W wypadku gdy laureat konkursu prowadzi działalność gospodarczą 
honorarium zostanie wypłacone na podstawie faktury VAT. 
 
Vll. Unieważnienie konkursu 
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w wypadku: 
1. Gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa, 
2. Gdy żadna z dostarczonych prac konkursowych nie spełnia warunków Regulaminu, 
3. Niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych. 
4. Sytuacji niezależnych od Organizatora. 
 
VIII. Postanowienia końcowe: 
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację 
nagrodzonego projektu w mediach, wydawnictwach i innych celach promocyjnych projektu. 
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w terminach podanych w Regulaminie. 
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do korekty zwycięskiego projektu, po konsultacji                         
z autorem, w celu ostatecznego przystosowania go do realizacji. 
5. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi Uczestnik konkursu  
6. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Organizatora. 
7. Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych                      
i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.). 
 
lX. Kontakt: 
Dodatkowych informacji nt. konkursu udziela koordynator projektu - Piotr Plewiński tel. 600 004 260, 
e-mail: biuro@visitbeskidy.pl  
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Załącznik nr 1. 
 
 
 

 


