
                                                                                                         
 

 

Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś IV LEADER, działanie 431 „Funkcjonowanie 

lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Regulamin konkursu kulinarnego  

„KUCHNIA WCZORAJ I DZIŚ” 

 

I. ORGANIZATOR, CEL KONKURSU 

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska 

Przystań” z siedzibą w Parczewie. 

2. Celem konkursu jest krzewienie kultury i pogłębianie wiedzy o tradycjach regionalnej 

kuchni oraz identyfikacja i promocja potraw regionalnych wytwarzanych na obszarze 

Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Jagiellońska Przystań” a także promowanie społecznej 

aktywności mieszkańców i popularyzacja założeń inicjatywy wspólnotowej „Leader” w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

3. Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, organizowany  

w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i 

aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

II. UCZESTNICY KONKURSU ORAZ ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Uczestnikami konkursu mogą być grupy formalne i nieformalne (np. stowarzyszenia, 

koła gospodyń wiejskich, rady sołeckie) oraz osoby indywidualne z terenu LGD 

„Jagiellońska Przystań” tj. gmin: Parczew, Dębowa Kłoda, Podedwórze, Milanów, 

Jabłoń, Siemień, Ostrów Lubelski za wyjątkiem pracowników Organizatora 

 i członków Komisji Konkursowej. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie lub dostarczenie osobiście, poprawnie 

wypełnionych Kart Zgłoszeniowych wraz z Oświadczeniem. 

3. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane poprzez karty zgłoszeniowe wraz z 

Oświadczeniem, które dostępne będą w siedzibie Organizatora, na jego stronie 

internetowej www.lgdparczew.pl Formularz należy czytelnie wypełnić i dostarczyć 

osobiście do siedziby organizatora konkursu (ul. Harcerska 8, 21 – 200 Parczew) lub 

za pośrednictwem poczty tradycyjnej, faksem lub poczty e-mail (skan) do dnia 

29.05.2015 r. do godz. 15.00. 

http://www.lgdparczew.pl/


                                                                                                         
 

4. Produkty kulinarne zgłoszone w konkursie będą oceniane w trzech kategoriach: 

1) Potrawy tradycyjne oparte na produktach pochodzenia zwierzęcego. 

2) Potrawy tradycyjne oparte na produktach pochodzenia roślinnego.  

3) Napoje regionalne. 

5. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jeden produkt w każdej kategorii. 

6. Wystawcy będą mieli możliwość promocji swoich produktów. 

7. Stanowiska i niezbędny sprzęt do prezentacji produktów kulinarnych każdy uczestnik 

przywozi ze sobą. 

8. Na stanowiskach należy wystawić w formie pisemnej nazwy swoich dań 

konkursowych a także nazwę uczestnika. 

 

III. MIEJSCE I CZAS KONKURSU 

1. Konkurs odbędzie się 31 maja 2015 r. w ramach pikniku rodzinnego „Jagiellońskie 

smaki i przysmaki”. 

2. Miejsce: boisko sportowe przy Gimnazjum w Dębowej Kłodzie. 

3. Każdy uczestnik, który złoży formularz zgłoszeniowy, otrzyma bezpłatne miejsce do 

prezentacji. Jego wielkość powinna być uzgodniona z Organizatorem. 

 

IV. KRYTERIA OCENY 

1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, oceni zaprezentowane potrawy 

kulinarne wg. następujących kryteriów: 

1) pierwsze wrażenie estetyczne, prezentacja produktu, 

2) doznania smakowe, zapachowe, 

3) opis produktu ( wykorzystanie lokalnych surowców, związek z regionem, 

historia itp.). 

2. Członkowie Komisji Konkursowej przyznają punkty od 1 do 5. Ich suma decyduje o 

zajętym miejscu w Konkursie. W przypadku równej ilości punktów decyduje głos 

Przewodniczącego Komisji. 

3. Werdykt komisji jest niepodważalny i ostateczny. 

 

V. NAGRODY 

1. Nagrody będą przyznane dla zwycięzców poszczególnych kategorii w formie bonów 

towarowych do kwoty 100, 00 zł. 

2. Komisja może również przyznać dodatkowo 4 wyróżnienia dla autorów produktów 

kulinarnych również w formie bonów towarowych do kwoty 80, 00 zł. 

3. Bony należy zrealizować w trakcie 1 miesiąca od daty otrzymania. 

4. Bony mogą być przeznaczone na zakup sprzętu służącemu rozwojowi kuchni lokalnej. 

5. Bony nie mogą być wydatkowane na: zakup alkoholu, papierosów i artykułów 

spożywczych. 

6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych 

nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do 

producentów. 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagrody głównej/nagród 

głównych.  



                                                                                                         
 

8. Nagrodzone i wyróżnione produkty będą bezpłatnie promowane przez LGD 

„Jagiellońska Przystań” poprzez: 

a) Zamieszczenie na stronie internetowej LGD oraz w prasie lokalnej, 

b) Zamieszczenie w publikacjach wydawanych przez LGD „Jagiellońska 

Przystań” 

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany w zapisach niniejszego 

regulaminu. 

2. Wszystkie osoby i podmioty, które zgłoszą swój udział w konkursie zostaną 

powiadomieni o dokonanych zmianach osobiście przez Organizatora. 

3. Każdy uczestnik we własnym zakresie przyjeżdża na miejsce konkursu w czasie 

wyznaczonym przez Organizatora. Informacje takie będą przekazywane uczestnikom 

drogą telefoniczną, mailową lub inną podaną w kontakcie. 

4. Produkty niespełniające warunków regulaminowych, nie będą brane pod uwagę w 

konkursie. 

5. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora, 

a wszelkie decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu  

w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

7. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i 

publikacji zgłoszonych do konkursu przepisów oraz zdjęć potraw i uczestników 

konkursu na materiałach filmowych i fotograficznych. 

8. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb 

konkursu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i 

fotograficznych z konkursu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie. 

9. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.  

10. Dodatkowych informacji o konkursie udzielają pracownicy Biura LGD. 

Kontakt: 

 

         tel./fax:  (83) 354 37 34 

         e-mail:  biuro@lgdparczew.pl 

 

Załącznik:  

 Karta Zgłoszenia produktu kulinarnego wraz z oświadczeniem 

 

 

 

 


