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Regulamin konkursu „Kryształowy Bocian 2023” 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Kryształowy Bocian” jest Lokalna Grupa Działania „Barcja”  

            (zwana dalej Organizatorem). 

2. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę konkursu. 

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie. Zgłoszenie Uczestnika  

            do Konkursu oznacza, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach tematycznych: 

1)   Produkt Lokalny 

2)   Aktywne Koło Gospodyń Wiejskich 

3)   Przyjazna Agroturystyka 

§2 

Cel konkursu 

1. Identyfikacja i promocja produktów lokalnych obejmujących produkty kulinarne i inne wytwory takie 

            jak rękodzieło nawiązujące do lokalnego dziedzictwa. 

2. Wyróżnienie i wspieranie działań kół gospodyń wiejskich spajających lokalną społeczność oraz   

            wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej wśród mieszkańców obszaru LGD Barcja. 

3. Promocja gospodarstw agroturystycznych i turystyki na obszarach wiejskich. 

 

§3 

Czas trwania konkursu: 

1. Etap I - Zgłoszeń do konkursu można dokonywać w terminie od 20.03.2023  do 03.04.2023 r. 

2. Etap II – ocena kandydatów przez Komisję Konkursową w terminie od 11.04.2023 do 30.04.2023 r.  

Organizacje/właściciele obiektów zostaną poinformowani telefonicznie o terminie wizytacji najpóźniej na 4 

dni przed datą przyjazdu Komisji. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Komisja Konkursowa dokona  

w drodze posiedzenia wstępnej selekcji podmiotów zgłoszonych do konkursu, na podstawie formularzy 

zgłoszeniowych nadesłanych w regulaminowym terminie. Do etapu drugiego Komisja zakwalifikuje nie 

więcej niż 10 podmiotów w każdej kategorii. Komisja Konkursowa wyłoni po 3 laureatów z każdej 

kategorii. 

3. Etap III -  ogłoszenie wyników i wręczenie statuetek podczas  uroczystej gali finałowej „Kryształowy 

Bocian 2023” 19.05.2023 r. 
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§4 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

       1. Zgłoszeń do konkursu może dokonać zarówno podmiot zainteresowany udziałem w konkursie jak  

           również każdy mieszkaniec gmin z obszaru działań LGD Barcja. 

      2.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie terminowego i prawidłowo wypełnionego  

           formularza zgłoszenia (zał. nr 1), zgody kandydata na udział w konkursie (zał. nr 2 - wypełniany w 

           przypadku zgłoszenia podmiotu do konkursu przez osobę inną niż sam kandydat), zapoznanie się z 

           klauzulą informacyjną i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 3). 

4. Wszystkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia kandydatów w konkursie są dostępne  na stronie  

            Organizatora www.lgdbarcja.pl, 

 

§5 

 

Komisja Konkursowa 

1. Komisja Konkursowa składa się z 5 członków - po jednym z każdej gminy objętej strategią. 

2. Do Komisji Konkursowej nie może przystąpić osoba będąca członkiem Koła Gospodyń 

            Wiejskich  biorącego udział w konkursie oraz jest spokrewniona z podmiotami przystępującymi 

            do konkursu. 

3. Komisja Konkursowa powołana zostanie na czas przeprowadzenia konkursu i wyłonienia  

            zwycięzców zgodnie z regulaminem naboru członków Komisji Konkursowej. 

4. Członkowie Komisji Konkursowej wyłonią spośród siebie przewodniczącego Komisji. 

5. Komisja będzie miała za zadanie ocenić wszystkie podmioty zgłoszone w 3 kategoriach tematycznych,  

            co będzie wiązało się z odwiedzeniem tych podmiotów na obszarze objętym strategią (gminy Barciany,  

            Kętrzyn, Korsze, Reszel i Sępopol). 

6. Z prac Komisji zostanie sporządzony raport podpisany przez wszystkich członków Komisji.  

7. Decyzja Komisji Konkursowej będzie ostateczna i nie będzie przysługiwało od niej odwołanie. 

 

§6 

Kryteria oceny: 

 Przed przystąpieniem do głosowania członkowie Komisji Konkursowej zobowiązani są do podpisania 

deklaracji bezstronności i poufności do każdego ocenianego podmiotu. Deklaracja stanowi załącznik nr 4 do 

regulaminu. Ocena poszczególnych podmiotów odbywa się poprzez wypełnienie przez członka Komisji 

Konkursowej kart oceny członków Komisji Konkursowej stanowiących załączniki nr 5,6,7 do niniejszego 

regulaminu. Następnie Komisja sumuje liczbę punktów przyznaną przez każdego członka i wyciąga średnią 

poprzez podzielenie uzyskanej sumy przez liczbę członków Komisji Konkursowej na karcie oceny końcowej 

stanowiącej załącznik nr 8 do Regulaminu.  

http://www.lgdbarcja.pl/
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Komisja Konkursowa  oceni zgłoszone kandydatury wg następujących kryteriów: 

1. Produkt lokalny: 

a) lokalność – produkt wykorzystuje cechy charakterystyczne dla danego obszaru – (0-5 pkt.) 

b) nawiązanie do tradycji obszaru– produkt wykorzystuje tradycyjne metody lub receptury  

             jego wytwarzania – (0-5 pkt.) 

c) pomysłowość – produkt charakteryzuje się oryginalnością lub innowacyjnością – (0-5 pkt.) 

d) dostępność – czy dany produkt można nabyć, jeżeli tak to gdzie – (0-5 pkt.) 

e) wartości estetyczne – wygląd produktu, walory smakowe produktów kulinarnych, jakość produktu,  

             sposób prezentacji produktu - (0-8 pkt.) 

 

2. Aktywne Koło Gospodyń Wiejskich: 

a) działalność Koła tj. aktywność, współpraca z samorządem oraz innymi instytucjami np. szkołami,  

            stowarzyszeniami, sołtysami itd. (0-5 pkt.) 

b) pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej (0-1 pkt.) 

c) udział w wydarzeniach, mających na celu podnoszenie własnych umiejętności np. szkolenia, kursy,  

            warsztaty (0-5 pkt.) 

d) prowadzenie działalności edukacyjnej i integracyjnej na rzecz lokalnej społeczności (kursy, zajęcia  

            dla dzieci, młodzieży, seniorów) – (0-5 pkt.) 

 

3. Przyjazna agroturystyka: 

a) estetyka otoczenia obiektu (ogród, podwórze, udogodnienia dla gości) - (0-5 pkt.) 

b) estetyka wnętrza: pokoje dla gości i części wspólne (kuchnia, łazienka, pokój wypoczynkowy) - (0-5 

            pkt.) 

c) dodatkowa oferta dla gości: rekreacja, rozrywka, atrakcje na miejscu i w pobliżu - (0-5 pkt.) 

d) działania proekologiczne: np. rodzaj opału, zastosowanie odnawialnych źródeł energii, 

            kompostowanie odpadów, segregacja odpadów - (0-5 pkt.) 

e) promocja gospodarstwa agroturystycznego i regionu - wydanie własnych ulotek, broszur, 

            zamieszczenie oferty w internecie, uczestnictwo w wystawach, działalność społeczna - (0-5 pkt.) 

 

 

§7 

 

Podmioty uprawnione do udziału w konkursie: 

 

1. Do udziału w konkursie w kategorii „Produkt Lokalny” mogą̨ przystąpić osoby fizyczne, osoby  

            prawne lub inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej wytwarzające produkty lokalne, w  

            tym rękodzieło, na terenie obszaru Lokalnej Grupy Działania „Barcja”. 

2. Do udziału w konkursie w kategorii „Aktywne KGW”  mogą przystąpić  koła gospodyń wiejskich z 

            obszaru działania LGD Barcja wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. 

3. Do udziału w konkursie w kategorii „Przyjazna Agroturystyka” mogą przystąpić  
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            funkcjonujące obiekty agroturystyczne oraz właściciele obiektów turystyki wiejskiej (obiektów 

            noclegowych na terenie objętym strategią). 

 

 

§8 

 

Nagrody 

 

1. Laureatami konkursu zostają podmioty, które zdobyły I, II, III miejsce w każdej z 3 kategorii  

            tematycznych. 

2. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody w postaci statuetki Kryształowego Bociana w danej 

            kategorii tematycznej. 

3. Finalistami konkursu zostają podmioty, które otrzymały wyróżnienie. 

4. Finaliści konkursu otrzymają dyplomy - wyróżnienia. 

 

 

§9 

 

Dodatkowe informacje 

 

1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, który dostępny 

            będzie na stronie internetowej Organizatora. 

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie i  

            przetwarzanie przez Organizatora materiałów informacyjnych i dokumentacji fotograficznej  

            wykonanej podczas wizytacji i finału konkursu w publikacjach promocyjnych oraz na stronie  

            internetowej Organizatora. 

3. Dostarczenie formularza zgłoszeniowego do konkursu wiąże się z jednoczesnym wyrażeniem zgody  

            na przetwarzanie danych osobowych oraz danych związanych z działalnością gospodarstwa. Podanie  

            danych jest dobrowolne lecz niezbędne dla celów konkursowych. Celem przetwarzania danych  

            osobowych jest realizacja operacji, udokumentowanie jej zrealizowania i otrzymanie refundacji w  

            ramach projektu współpracy pn. Centrum Rozwoju Lokalnego - Produkty i Lokalne Obiekty 

            Turystyczne (CRL PILOT). 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania  

            zmienionej wersji regulaminu na stronie internetowej Organizatora www.lgdbarcja.pl  

5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu lub przesunięcia terminu jego rozstrzygnięcia  

            bez podania przyczyn. O powyższym Uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie i drogą mailową. 

 

Załączniki:  

1.  Formularz zgłoszeniowy  

2.  Zgoda kandydata na udział w konkursie 

3.  Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 

4.  Deklaracja bezstronności i poufności członka Komisji Konkursowej 

5.  Karta oceny Członka Komisji Konkursowej w kategorii Produkt Lokalny 

http://www.lgdbarcja.pl/
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6.  Karta oceny Członka Komisji Konkursowej w kategorii Aktywne KGW 

7.  Karta oceny Członka Komisji Konkursowej w kategorii Przyjazna Agroturystyka 

8.  Karta oceny końcowej 

 

 

 

 

 

 

 

   Załącznik nr 1 

 

 

Formularz zgłoszenia do konkursu „Kryształowy Bocian 2023” 

 

1. Dane podmiotu zgłaszanego: 

● nazwa: 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

● adres: 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….... 

 

2. Osoba reprezentująca zgłaszany podmiot: 

● imię i nazwisko: 

…………………………………….………………………………………………………………………….. 

● telefon: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

● e-mail: 

…………………………………………………………………………………………………….…………... 
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3. Kategoria: 

    Produkt Lokalny 

    Przyjazna Agroturystyka 

    Aktywne Koło Gospodyń Wiejskich 

 

4. Charakterystyka zgłaszanego podmiotu (należy zwięźle opisać czym wyróżnia się dany podmiot, 

charakterystyka wytwarzanego produktu, aktywność KGW, kultywowanie lokalnych tradycji  

i kultury, opis gospodarstwa agroturystycznego)  

 

…………………………………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………

…………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………….…………………………………………………………………………

………………………………………………….………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………………………………………………

……………………………………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Dane osoby zgłaszającej: 

● imię i nazwisko: 

………………………………..………………………………………………………………….. 

● telefon: 

…………………………..………………………………………………………………………… 

 

 

 
 

……………………..………………..   ………………………………………………. 

            Miejscowość i data            czytelny podpis osoby zgłaszającej 
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Załącznik nr 2 

 

Zgoda kandydata na udział w konkursie „Kryształowy Bocian 2023” 

 

Ja niżej podpisany oświadczam że: 

1. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie „Kryształowy  Bocian 2023” organizowanym przez Lokalną Grupę   

Działania „Barcja” 

2. Zapoznałem/łam się z zapisami regulaminu, zwłaszcza z zapisami § 9 Dodatkowe informacje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………..………………..    ……………..………………………. 

            Miejscowość i data             czytelny podpis kandydata 
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Załącznik nr 3 

 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Barcja”, ul. Dworcowa 10, 11-400 Kętrzyn; Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa; Samorząd Województwa Warmińsko-

Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie ul. E. Plater 1; 

2. Z administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@lgdbarcja.pl , pisemnie na adres korespondencyjny ul. 

Dworcowa 10, 11-400 Kętrzyn oraz telefonicznie pod nr 571 319 534, info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa; iod.warmia.mazury.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny ul. E. 

Plater 1, 10-562 Olsztyn; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu „Kryształowy Bocian 2023” zgodnie z regulaminem konkursu na 

podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Barcja” w Kętrzynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego w Olsztynie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą  w Warszawie; 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; 

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia konkursu. 

 

 

……………………………………………...….                         ………………………………….……………………..……….. 

                  Miejscowość, data                              Czytelny podpis 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 

Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, danych teleadresowych przez nas: Lokalną Grupę Działania „Barcja”, 

ul. Dworcowa 10, 11-400 Kętrzyn, w celu przeprowadzenia konkursu „Kryształowy Bocian 2023” zgodnie z regulaminem konkursu, a także zgodę na wykorzystanie 

wizerunku we wszelkich materiałach promocyjnych związanych z przeprowadzenie konkursu oraz realizacją Gali „Kryształowy Bocian 2023”? 

 TAK  NIE 

 

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej.  

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119, s. 1), przysługuje Panu/Pani: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Podanie danych ma charakter dobrowolny. 

 

……………………………………………...….                         ………………………………….……………………..……….. 

                  Miejscowość, data                              Czytelny podpis 

mailto:biuro@lgdbarcja.pl
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.......................................... 
  /pieczęć LGD/ 

 

DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI 

CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 

„KRYSZTAŁOWY BOCIAN 2023” 
 

Imię i Nazwisko członka  

Komisji Konkursowej  

Kategoria Konkursu  

Nazwa ocenianego podmiotu  

 

Ja niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że: 

1. zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu „Kryształowy Bocian 2023”,  

2. nie jestem członkiem Koła Gospodyń Wiejskich biorącego udział w Konkursie „Kryształowy Bocian 2023”, 

3. nie pozostaję/pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej z 

podmiotem biorącym udział w konkursie „Kryształowy Bocian 2023” (w przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się 

do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora konkursu  i wycofania się z oceny tego podmiotu),  

4. nie pozostaję/pozostaję z podmiotem biorącym udział w konkursie „Kryształowy Bocian 2023” w takim stosunku prawnym 

lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności (w przypadku stwierdzenia takiej zależności 

zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora konkursu  i wycofania się z oceny tego podmiotu),  

5. zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą, 

6. zobowiązuje się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji, 

7. zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub 

wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te 

powinny być użyte tylko dla celów rozstrzygnięcia konkursu „Kryształowy Bocian 2023” i nie powinny być ujawnione stronom 

trzecim, 

8. w związku z powyższymi informacjami oświadczam, iż wycofuję/nie wycofuję* się z oceny Wniosku. 

 

 

………………………………………..                 .................................................................. 

               miejscowość, data        podpis członka Komisji Konkursowej 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Karta oceny członka Komisji Konkursowej 

Kategoria: Produkt Lokalny 

 

Lp. Kryteria Liczba 

punktów 

Przyznana liczba 

punktów 

1. lokalność – produkt wykorzystuje cechy 

charakterystyczne dla danego obszaru 

0-5  

2. nawiązanie do tradycji obszaru – produkt wykorzystuje 

tradycyjne metody lub receptury jego wytwarzania 

0-5  

3. pomysłowość – produkt charakteryzuje się oryginalnością 

lub innowacyjnością 

0-5  

4. dostępność – czy dany produkt można nabyć, jeżeli tak to 

gdzie 

0-5  

5. wartości estetyczne – wygląd produktu, walory smakowe 

produktów kulinarnych, jakość produktu, sposób 

prezentacji produktu  

0-8  

 Maksymalna liczba punktów 28  

 

 

Podpis członka Komisji Konkursowej: 

 

………………….……………………. 
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Karta oceny członka Komisji Konkursowej 

Kategoria: Aktywne Koło Gospodyń Wiejskich 

 

Lp. Kryteria Liczba 

punktów 

Przyznana liczba 

punktów 

1. Działalność Koła tj. aktywność, współpraca z 

samorządem oraz innymi instytucjami np. szkołami, 

stowarzyszeniami, sołtysami itd. 

0-5  

2. Pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym 

środków z Unii Europejskiej 

0-1  

3. Udział w wydarzeniach, mających na celu 

podnoszenie własnych umiejętności np. szkolenia, 

kursy, warsztaty 

0-5  

4. Prowadzenie działalności edukacyjnej i integracyjnej 

na rzecz lokalnej społeczności (kursy, zajęcia dla 

dzieci, młodzieży, seniorów) 

0-5  

 Maksymalna liczba punktów 16 

 

 

 

 

 

Podpis członka Komisji Konkursowej: 

 

………………………………………. 
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Karta oceny członka Komisji Konkursowej 

Kategoria: Przyjazne Gospodarstwo Agroturystyczne 

 

Lp. Kryteria Liczba 

punktów 

Przyznana liczba 

punktów 

1. Estetyka otoczenia obiektu (ogród, podwórze, 

udogodnienia dla gości) 

0-5  

2. Estetyka wnętrza: pokoje dla gości i części wspólne 

(kuchnia, łazienka, pokój wypoczynkowy) 

0-5  

3. Dodatkowa oferta dla gości: rekreacja, rozrywka, 

atrakcje na miejscu i w pobliżu 

0-5  

4. Działania proekologiczne: np. rodzaj opału, 

zastosowanie odnawialnych źródeł energii; 

kompostowanie odpadów, segregacja odpadów 

0-5  

5. Promocja gospodarstwa agroturystycznego i regionu 

- Wydanie własnych ulotek, broszur; zamieszczenie 

oferty w Internecie; uczestnictwo w wystawach, 

działalność społeczna 

0-5  

 Maksymalna liczba punktów 25  

 

 

Podpis członka Komisji Konkursowej: 

 

………………………………………... 
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Karta oceny końcowej 

 

L. p Kategoria tematyczna Suma punktów 

przyznanych 

przez członków 

Komisji 

Liczba członków 

Komisji biorąca 

udział w ocenie 

Ocena końcowa 

podmiotu 

1. Produkt Lokalny    

2. Aktywne KGW    

3 Przyjazna Agroturystyka    

 

Podpisy członków Komisji: 

 

1. ………………………………… 
 

2. ………………………………… 

 
3. ………………………………… 
 

4. ………………………………… 

 
5. ………………………………… 

 

 

 


