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Regulamin konkursu na 

„W duchu tradycji – Stoły Naszych Babć” 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej 

Ziemi” z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz. 

2. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia 

konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji pozarządowych 

posiadających osobowość prawną oraz instytucji prowadzących działalność gospodarczą, 

które działają na rzecz rozwoju wsi obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD 

„Płaskowyż Dobrej Ziemi” i innych podmiotów. 

4. Celem Konkursu na „W duchu tradycji – Stoły Naszych Babć” jest: 

 kultywowanie i propagowanie regionalnych tradycji kulinarnych, 

charakterystycznych                  dla obszaru „Płaskowyżu Dobrej Ziemi”; 

 czerpanie radości z twórczej pracy własnej i możliwości prezentacji w regionie; 

5. Konkurs na „W duchu tradycji – Stoły Naszych Babć” odbędzie się 09.09.2016 r. w 

Prudniku. 

6. Do siedziby Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” należy 

dostarczyć formularz zgłoszeniowy co jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika 

procedurze regulaminowej konkursu oraz zaprezentowaniem „Stołów Naszych Babć” w 

czasie „Europejskich Dni Dziedzictwa 2016” na Rynku w Prudniku, w dniach 16.08.2016 r. 

- 07.09.2016 r. 

7. Po zakończeniu procedury konkursowej „W duchu tradycji – Stoły Naszych Babć” 

pozostają do degustacji do godz. 16.00 w dniu  09.09.2016 r. 
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II PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH 

 

1. Do dnia 07.09.2016r. należy dostarczyć do biura LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” 

formularz zgłoszeniowy wraz ze stosownymi załącznikami.                                                                                                                                            

2. Organizator zapewnia stanowisko wystawiennicze dla uczestników konkursu w dniu 

09.09.2016 r. na „Europejskich Dniach Dziedzictwa 2016” na Rynku w Prudniku. Dojazd 

na miejsce konkursu uczestnicy organizują samodzielnie i na własny koszt. 

3. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 09.09.2016 r. w godzinach od 14:00 do 16:00 

w trakcie „Europejskich Dniach Dziedzictwa 2016 r.” 

4. Powołana Komisja Konkursowa oceniać będzie: 

 prezentację zgłoszonej potrawy; 

 walory smakowe potrawy; 

 nawiązanie do tradycji; 

 estetykę prezentacji; 

 dekorację stanowiska wystawienniczego, 

5. Do formularza zgłoszeniowego powinny być dołączone następujące zgody i oświadczenia. 

 Załącznik nr 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą           

z dnia 29 sierpnia 1997  roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r.,          

nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami); 

 Załącznik nr 2. Oświadczenie uczestnika o osobistym wykonaniu produktów 

spożywczych i dekoracji; 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku 

PRODUKTÓW I WYTWÓRCY wraz z podaniem nazwy do promocji Stowarzyszenia 

LDG „Płaskowyż Dobrej Ziemi” na stronach internetowych, w mediach oraz innych 

materiałach promocyjnych. 
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III NAGRODY 

 

1. Laureat: 

 I miejsca w konkursie otrzyma nagrodę rzeczową do równowartości 500,00 zł; 

 II miejsca w konkursie otrzyma nagrodę rzeczową do równowartości 300,00 zł; 

 III miejsca w konkursie otrzyma nagrodę rzeczową do równowartości 200,00 

zł; 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania pierwszego miejsca w przypadku 

niskiego poziomu konkursu, w takim przypadku zmianie ulegnie również wysokość nagród. 

3. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu do dnia 09.09.2016 r.  do godziny 

16.00 po zakończeniu degustacji dań. Wyniki zostaną opublikowane także na stronie 

internetowej Organizatora – www.plaskowyz.pl do 14 dni po wyłonieniu laureatów.  

4. Odbiór nagród nastąpi do 30 dni od daty zakończenia konkursu.  

 

 

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

 

http://www.plaskowyzlgd.pl/

