
                                                                

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Regulamin konkursu na produkt lokalny organizowanego w ramach
Projektu Współpracy pn: ,, Tradycyjne – Lokalne - Naturalne produkty

obszaru Ziemi Lubaczowskiej i C.K. Podkarpacie”
realizowane przez Lokalną Grupę Działania C.K. Podkarpacie

I. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu  pn:  ,,  Tradycyjne  –  Lokalne  -  Naturalne  produkty  obszaru  Ziemi   C.K.
Podkarpacie”  jest: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie z siedzibą w Czudcu,
ul Rynek 8, 38 – 120 Czudec. 

II . UCZESTNICY

1.  Konkurs  przeznaczony   jest  co  najmniej  25  organizacji  i  podmiotów  działających   w  sferze
produktów lokalnych z terenu LGD C.K. Podkarpacie, których przedmiotem działalności lub celem
statutowym jest promocja lokalnych wartości kulturowych.

2. Cele konkursu:
Cel  główny:  Odtworzenie   oraz  popularyzacja  tradycji  produktów  lokalnych  obszaru  LGD  C.K.
Podkarpacie poprzez:

- Wspieranie inicjatyw i integracji mieszkańców LGD,
- Promocję i upowszechnianie tradycyjnych produktów  regionalnych,
- Podniesienie wśród uczestników umiejętności eksponowania i promowania własnych produktów.

III. FORMA KONKURSU:

1. Konkurs jest dwuetapowy , otwarty i bezpłatny.

2. Wszyscy Uczestnicy przystępujący do konkursu zobowiązani są przygotować po jednej produkcie 
w kategoriach:

 Produkty kulinarne:
- produkt  mięsny  lub rybny,

             - produkt jarski,
            -  produkt  cukierniczy lub napój (alkoholowy lub bezalkoholowy).

 Produkt rękodzielniczy.



3.  Zgłoszenia  do I etapu  należy   składać osobiście  lub listownie pod adres: ul. Rynek 8, 38-120
Czudec.

4.  Dla każdego zgłoszonego produktu konkursowego,  uczestnik wypełnia formularz informacyjny,
którego  wzór  stanowi  załącznik  nr  1  do  Regulaminu.  Wypełnienie  formularza  jest  niezbędnym
warunkiem udziału w Konkursie. Opcjonalnie może dołączyć fotografię zgłoszonego produktu.

5. Termin składania zgłoszeń do 5 lipca 2019 roku do godziny 15:00.

6.   W  skład  komisji  konkursowej  będą  wchodzili:    przedstawiciel  organizatora  Konkursu,   
1 przedstawiciel każdej z Gmin wchodzących  w skład LGD.

7. Etapy konkursu:
I etap – zgłoszenie do konkursu, poprzez nadesłanie formularza informacyjnego, który zawiera opis
produktu.  W przypadku zgłoszenia produktu kulinarnego zgłoszenie powinno zawierać recepturę i
opis sposobu przygotowania.  Wyniki I etapu zostaną podane do publicznej wiadomości  na stronie
internetowej LGD oraz gmin wchodzących w skład LGD.

II etap – prezentacja i ocena ostateczna odbędzie się podczas promocyjnej imprezy finałowej, które
wraz z wydarzeniem towarzyszącym odbędzie się na terenie LGD, w miejscu i terminie ogłoszonym
przez organizatora imprezy.

8. Uczestnik ma prawo oprócz zgłoszonych produktów wystawić inne produkty oraz przygotować
oprawę stoiska według własnego uznania.

9. WAŻNE ;  Każdy uczestnik konkursu  podczas konkursu prezentuje zgłoszone produkty, Komisji
Konkursowe  oraz  wynajętemu  przez  Organizatora  fotografowi,  który  przygotuje  dokumentację
fotograficzną  do  planowanej  publikacji  promocyjnej.  Produkty   konkursowe  powinny  być  do
wyłącznej dyspozycji fotografa i Komisji Konkursowej minimum 1 godzinę od momentu rozpoczęcia
przeglądu finału.

IV. OCENA KONKURSOWA II ETAPU

1. Każda produkt zostanie oceniona według następujących kryteriów:
    1.1. Produkt kulinarny:

 smak potrawy                                                                               ( w skali  1 – 3 punktów)
 oryginalność, atrakcyjność                                                           ( w skali  1 –2 punktów)
 estetyka podania, wygląd gotowej potrawy                                 ( w skali  1 – 2 punktów)
 związek z tradycją regionalną i regionalnymi zwyczajami          ( w skali  1 – 3 punktów)

1.2. Produkt rękodzielniczy:
 oryginalność, atrakcyjność                                                           ( w skali  1 –2 punktów)
 estetyka, wygląd gotowego produktu                                           ( w skali  1 –2 punktów)
  związek z tradycją regionalną i regionalnymi zwyczajami         ( w skali  1 –2 punktów)  

2.  Oceny dokonuje  Komisja  Konkursowa  poprzez  przyznanie  punktów na  imiennej  karcie  oceny
(załącznik numer 2 do Regulaminu).

3.  Komisja Konkursowa wyłania 3 zestawy  produktów, które uzyskały największą liczbę punktów,
pozostałe wybrane zestawy będą traktowane jako wyróżnienia z tytułu wyboru w I etapie konkursu.

4.  Autorzy  3 najwyżej  ocenionych zestawów produktów oraz zestawów wyróżnionych otrzymają
dyplomy oraz nagrody rzeczowe.



V. PODSUMOWANIE KONKURSU

1. Komisja Konkursowa sporządza protokół z posiedzenia.

2. Wyniki Konkursu są ogłaszane publicznie przez Organizatora.

3. Nagrody wręczane są na zakończenie imprezy finałowej.

VI. USTALENIA KOŃCOWE

1. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Komisji Konkursowej.

2. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny.

3. Uczestnicy  konkursu  wyrażają  zgodę  na  rozpowszechnianie  przez  Organizatora  szczegółowych
informacji o wyróżnionych potrawach, w tym ich receptury i sposoby przyrządzania z zastrzeżeniem,
że informacje zawierać muszą nazwę uczestnika Konkursu, który potrawę przygotował i prezentował .

4.  Organizatorzy Konkursu zastrzegają  sobie  prawo do zamieszczania  informacji  o  wyróżnionych
potrawach w sposób przez siebie wybrany, m.in.  na stronach internetowych, w publikacjach itp.

VII. OCHRON DANYCH OSOBOWYCH

1. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych organizacji biorących udział
w konkursie oraz danych osobowych uczestników konkursu a także wyrażenia zgody  na publikacji
wizerunku w celach promocyjnych.

2.  W przypadku osób fizycznych
- nazwisko i imię,
- ulica, kod , miejscowość, gmina,
- numer telefonu, adres e-mail.

3.  Kategoria osób, których dane dotyczą , to osoby biorące udział w konkursie.

4.  Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja konkursu.

5. LGD C.K. Podkarpacie zobowiązuje się do :
- podjęcia środków zabezpieczające zbiory,
- zapewnienia , że dane będą przechowywane w postaci umożliwiająca identyfikację osób, których
dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu  przetwarzania,
- niezwłocznego informowania o wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych,
- realizacji obowiązku informacyjnego wobec osób biorących udziału w Konkursie.

KONTAKT :
Biuro  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania  C.K.  Podkarpacie  pod  numerem  
telefonu 17 27 -65- 796. 



                       


