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Regulamin Konkursu 
 

Konkurs na tradycyjny produkt kulinarny pn. „SMAKI TRADYCJI” 
 

Jeżowe, 1 sierpnia 2021 r. 
 

 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Realizacji Inicjatyw ANIMUS w 

Jeżowem. 

2. Konkurs realizowany jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu 

Grantowego pt. Promocja obszaru LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla 

Ziemi Niżańskiej” z wykorzystaniem produktów lokalnych realizowanego 

przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi 

Niżańskiej” 

3. Konkurs odbędzie się 1 sierpnia 2021 r. w godz. 15.00 – 17.00 w Parku 

Gminnym w Jeżowem 
 

4. Regulamin i formularz zgłoszeniowy zostanie udostępniony na stronach  
http://jezowe.nazwa.pl/animus/, www.gckjezowe.pl oraz 
www.facebook.com/gckjezowe 

 
5. Organizatorzy zapewniają uczestnikom miejsce do zaprezentowania potraw 

konkursowych. 

 
 
II.   Cele konkursu 

 
1. Promocja tradycyjnych potraw kulinarnych z terenu LGD 

2. Kultywowanie tradycji wytwarzania produktów lokalnych. 

 
3. Aktywizacja mieszkańców na rzecz podejmowanych inicjatyw poprzez poznanie 

tradycji kulinarnych regionu. 
 

4. Zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności 
lokalnych tradycji kulinarnych. 
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5. Prezentacja dokonań organizacji działających w środowisku wiejskim. 

 
6. Promowanie społecznej aktywności mieszkańców wsi. 

 
 

III.   Warunki uczestnictwa 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie jednej tradycyjnej 

potrawy (produkty jarskie, mięsne, przetwory, ciasta, itp.), związanej z terenu LGD 

2. Zorganizowanie bezpłatnej degustacji na przygotowanym stoisku innych 

produktów wytwarzanych przez dany podmiot.  

3. Zaaranżowanie i ozdobienie swojego stanowiska 

4. Uczestnikami konkursu mogą być np. Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, 

5. Liczba uczestników jest ograniczona – 10 kół 

6. Uczestnikami konkursu nie mogą być przedstawiciele organizatorów, członkowie 

komisji oceniającej potrawy oraz ich bliscy. 

7. Warunkiem udziału w konkursie jest: 
 

1) kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik do 

regulaminu) – decyduje data złożenia dokumentów u organizatora konkursu 
w terminie do 23 lipca 2021 r. 

2) akceptacja zasad określonych w regulaminie, 
3) przygotowanie na własny koszt potrawy konkursowej oraz zabezpieczenie 

niezbędnych do prezentacji i degustacji naczyń i sprzętu (np. tacek lub 
serwetek papierowych), 

4) zaprezentowanie konkursowej potrawy uczestnikom imprezy. 
 

1. Do konkursu można zgłosić jeden produkt kulinarny. 
2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy można dostarczyć osobiście na adres: 
Gminne Centrum Kultury w Jeżowem, 37-430 Jeżowe 236/2, drogą pocztową lub 
na adres e-mail: gcijezowe@wp.pl (decyduje data wpływu formularza) 

 

 

IV. Ocena wyrobów konkursowych i nagrody 
 

1. Oceny potraw konkursowych i przyznania nagród dokonuje komisja 
konkursowa złożona z 3 osób. 

 
2. Skład komisji zostanie przedstawiony przed konkursem. 

 
3. Komisja ocenia wyroby w zakresie: 
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a) zgodności z tematem konkursu i wymaganiami regulaminu, 

b) walorów smakowych, pomysłowości i oryginalności przygotowanego 

produktu konkursowego, 
 
 

c) estetyki wykonania i dekoracji produktu konkursowego, 
 

d) estetyki nakrycia stołu i przystrojenia stoiska, 
 
 
 

4. Wszyscy uczestnicy (10 podmiotów) otrzymają nagrody upominki o 
wartości 500 zł (zestaw garnków)  
5. Nagrody rzeczowe otrzymają podmioty, które zajmą w konkursie miejsca 
od I do III, pozostałe podmioty otrzymają dyplomy za udział. 

• za zajecie I miejsca uczestnik otrzyma, pamiątkowy dyplom oraz nagrodę 
rzeczową (zamrażarka o pojemności 200 litrów) o wartości 800 zł. 

• za zajęcie II miejsca uczestnik otrzyma, pamiątkowy dyplom oraz nagrodę 
rzeczową mikser planetarny o wartości 700zł. 

• za zajęcie III miejsca uczestnik otrzyma, pamiątkowy dyplom oraz nagrodę 
rzeczową kuchenkę mikrofalową o wartości 500zł. 

 
 

5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po godz. 17.00. 
 

6. Od podjętej przez komisję decyzji o przyznaniu nagród nie przysługuje 
odwołanie. 

 

VI. Postanowienia końcowe 
 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk, zdjęć 
i informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu. 

 
2. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki 

zawarte w regulaminie. 

 

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mają prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich 
przetwarzanie w każdym czasie a podanie tych danych jest dobrowolne. 
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4. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie do promowania działań 
związanych z realizacją celów konkursu, poprzez upowszechnianie zdjęć oraz 
materiałów filmowych. 

 
5. Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie organizatora. 

 
6. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala organizator. Dodatkowe 

informacje udzielane są pod numerem tel. 608 315 538 – Zbigniew Bednarz –  prezes 

Centrum Realizacji Inicjatyw ANIMUS w Jeżowem. 
 

 
 

Zapraszamy do udziału i życzymy wielu smacznych pomysłów!!!  

Organizatorzy 
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