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I.  Cele konkursu: 
1. Zwiększenie zainteresowania i aktywizowanie samorządów gmin, osób prawnych i fizycznych 

do jak najlepszego przygotowania kąpielisk i miejsc wskazanych do kąpieli pod względem 
standardu i bezpieczeństwa wypoczynku nad wodą. 

2. Poprawa organizacji funkcjonujących kąpielisk, w tym zabezpieczenie ratownicze  
wraz z nieodzownym sprzętem do bezpośredniego ratowania życia.  

3. Wzrost świadomości mieszkańców w zakresie bezpiecznego zachowania nad wodą   
i wymogów stawianych kąpieliskom. 

4. Promowanie zasobów kulturowych i bazy turystycznej na terenie LGR „Wielkie Jeziora 
Mazurskie”. 
 

II.  Uczestnicy:  
 W konkursie uczestniczą organizatorzy kąpielisk funkcjonujących w sezonie letnim 2013  
 z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) tj. z gmin 
 wiejskich: Budry, Giżycko, Kruklanki, Miłki, Pozezdrze, Srokowo, Wydminy oraz gmin miejsko-
 wiejskich: Ryn i Węgorzewo. 

 
III.  Organizator konkursu:  

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora 
Mazurskie” (LGR) przy współpracy z Mazurskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym 
(MOPR). 

 
IV.  Zasady konkursu: 

1. W konkursie oceniane będą wyłącznie kąpieliska ogólnodostępne. 
2. Konkurs trwa od 1 maja do 31 sierpnia 2013r. 
3. Zgłoszenie kąpieliska do konkursu składane jest przez Zarządcę kąpieliska pisemnie  

na odpowiednim formularzu , w terminie od 21 maja do 15 lipca 2013r. 
4. Każde zgłoszone kąpielisko zostanie ocenione przez Komisję Konkursową na podstawie 

jednolitego arkusza oceny wg kryteriów zatwierdzonych przez Zarząd LGR. 
5. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: członek Zarządu LGR, członek Komitetu LGR, 

pracownik  MOPR-u i pracownik biura LGR. 
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6. Komisja dokona oceny kąpielisk w terminie od 1 do 20 sierpnia 2013r. Dokładna data oceny 
kąpieliska  zostanie podana jego Zarządcy z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 

7. Zgłoszenie kąpieliska do konkursu należy przesłać na adres biura LGR: ul. Plac Wolności 1b, 
11-600 Węgorzewo (liczy się data wpłynięcia zgłoszenia). 

8. Do zgłoszeń należy dołączyć zdjęcia kąpielisk w wersji elektronicznej (na płycie CD), które 
będą wykorzystane przez organizatora konkursu do materiałów promocyjnych związanych  
z organizacją konkursu. 

9. Formularz zgłoszenia oraz Regulamin konkursu dostępne są w Biurze LGR „Wielkie Jeziora 
Mazurskie” oraz na stronie internetowej www.mazurylgr.pl. 

10. Formularz zgłoszenia musi być podpisany przez osobę zarządzającą kąpieliskiem  
(dzierżawcę). 

11. Informacji dot. konkursu udzielają pracownicy Biura LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”  
w Węgorzewie: ul. Plac Wolności 1b oraz pod nr tel. 87 428 47 41. 

 
V . Nagrody: 

1. Zwycięzcy konkursu za trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody rzeczowe. Pozostali Zarządcy 
kąpielisk uczestniczących w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

2. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas uroczystego podsumowania konkursu. O miejscu   
i dacie uroczystości Zarządcy kąpielisk zostaną powiadomieni z co najmniej 7-dniowym 
wyprzedzeniem. 

3. Dodatkową nagrodą będzie zamieszczenie informacji o kąpieliskach uczestniczących  
w konkursie na stronie internetowej LGR oraz w folderze opracowanym i wydanym przez LGR 
„Wielkie Jeziora Mazurskie” po zakończeniu konkursu. 
 

Inne uwagi: 
1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
2. Interpretacja zapisów regulaminowych przysługuje Komisji Konkursowej. 
3. Rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne. 

 
 

ZARZĄD  
Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” 


