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Regulamin konkursu kulinarnego: 
„Dobre bo nasze” 

 

 
w ramach operacji pt. ,, Współpraca i współdziałanie na rzecz poprawy życia mieszkańców wsi” 

współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 

I. ORGANIZATORZY  
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krasnystaw PLUS w 

partnerstwie z Gminą Fajsławice, Starostwem Powiatowym w Krasnymstawie oraz 

Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice w ramach operacji pt. ,, Współpraca i 
współdziałanie na rzecz poprawy życia mieszkańców wsi” współfinansowanej ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. 

 
II. DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:  

Prezentacja konkursowa i degustacja potraw odbędzie się w dniu 17 czerwca 2018 r. podczas Festynu 

„Dobre bo nasze” w miejscowości Fajsławice /boisko sportowe przy Urzędzie Gminy w 
Fajsławicach/.  Tego samego dnia nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.  

 
III. CEL KONKURSU:  

- promocja produktów i potraw tradycyjnych, regionalnych i lokalnych ,  

- prezentacja kuchni tradycyjnej, regionalnej i lokalnej powiatu krasnostawskiego, 
- identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych tradycyjnych, regionalnych i lokalnych produktach 

żywnościowych oraz potrawach, wytwarzanych w gospodarstwach i przez lokalnych mieszkańców, 
- aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw i sieci współpracy 

dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich 
- wymiana doświadczeń i przepisów kulinarnych,  

- budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych 

- wspieranie współpracy w sektorze rolnym  
- wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w obszarze małego przetwórstwa 

lokalnego 
 

IV. ADRESACI KONKURSU:  

Konkurs adresowany jest do członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, osób fizycznych oraz lokalnych 
producentów żywności (przedsiębiorstwa produkcyjne, restauracje, rolnicy prowadzący przetwórstwo 

płodów rolnych) z terenu powiatu krasnostawskiego. 
 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz wypełnienie 
i dostarczenie do siedziby Organizatora – Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw Plus, 22-

300 Krasnystaw, ul. Matysiaka 7, formularza zgłoszeniowego /załącznik nr 1/ osobiście, drogą pocztową 
lub pocztą elektroniczną. 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 7 czerwca 2018 r, o godzinie 12.00 
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Uczestnicy konkursu są zobowiązani do dostarczenia wcześniej przygotowanych produktów  
i potraw na miejsce oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu z uwzględnieniem degustacji przez komisję 

konkursową.  
Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone produkty i potrawy tradycyjne, regionalne oraz lokalne.  

 

Wszystkie przygotowane produkty i potrawy muszą nadawać się do bezpośredniego spożycia. 
 

(Organizator podczas trwania konkursu zapewnia dostęp do kuchni jedynie w celu podgrzania 
przygotowanych potraw).  

Uczestnicy przygotowują konkursowe produkty i potrawy na własny koszt.  
 

Po rozstrzygnięciu konkursu odbędzie się degustacja wszystkich potraw.  

 
Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu w każdej kategorii maksymalnie jeden produkt/jedną potrawę  

 
VI.KATEGORIE KONKURSOWE 

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach: 
 

1. Produkty mleczne (np. jogurty, kefiry, sery) 
2. Produkty mięsne (np. wyroby wędliniarskie, mięsa pieczone) 

3. Wyroby piekarnicze (np. bułki, chleby, kołacze) 
4. Miody 

5. Napoje bezalkoholowe (np. syropy, soki, lemoniady) 

6. Ciasta (różne rodzaje) 
7. Dania gotowe mączne (np. pierogi, kluski, naleśniki, placki) 

8. Dania gotowe mięsne (np. roladki, kotlety, zrazy, pulpety) 
 

VII. OCENA PRAC:  

Oceny potraw dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.  
Każda potrawa oceniona zostanie w kategoriach:  

- smak, 
- właściwy dobór składników i wykorzystanie lokalnych surowców, 

- związek z regionem,  

- oryginalność,  
- stopień trudności przyrządzania,  

- estetyka – zachowanie proporcji, sposób serwowania, kolorystyka, wrażenie ogólne.  
 

Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  
Z posiedzenia komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół. 
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VIII. NAGRODY:  
 

Komisja konkursowa przyzna następujące nagrody w każdej z kategorii o następującej wartości:  
 

Za zajęcie I miejsca – 350 zł 

Za zajęcie II miejsca –   200 zł  
Za zajęcie III miejsca – 150 zł  

Wyróżnienie I - 100 
Wyróżnienie II - 100 

Wyróżnienie III –  100 
 

Jury konkursu może przyznać dodatkową nagrodę w wysokości max. 302,50 zł w kategorii „Najlepszy z 

najlepszych”. 

Wszystkim uczestnikom zostaną wręczone dyplomy za udział w konkursie.  

Dla laureatów konkursu zostanie również zapewniony bezpłatny udział na stoisku promującym Powiat 

Krasnostawski podczas organizowanego pod honorowym patronatem Marszałka Województwa 

Lubelskiego, Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów, odbywającego się w dniu 

12 sierpnia 2018 r. w Nałęczowie. 

 
Nagrody w konkursie zostaną sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 

 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

 

1. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do dnia 7 czerwca 2018 r. przesłać formularz zgłoszeniowy w 
wersji elektronicznej na adres e-mail biuro@lgdkrasnystaw.pl lub w wersji papierowej do siedziby 

organizatora Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw Plus 22-300 Krasnystaw, ul. 

Matysiaka 7. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
2. Dane osobowe uczestników Konkursu Kulinarnego będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 

imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. Dane osobowe 
uczestników Konkursu Kulinarnego będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Administratorem 

danych osobowych jest Organizator. 
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie. Przez przekazanie do 

Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża 
zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do 

uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby 

administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 
r. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie 

kierując korespondencję na adres Organizatora. 
 

 

mailto:biuro@lgdkrasnystaw.pl
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5. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte  

w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą 
wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji  
o zwycięzcach i uczestnikach konkursu.  

7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o potrawach konkursowych 
w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych.  

8. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte  
w regulaminie.  

9. Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu.  

10. Regulamin konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie organizatora, a także na stronie 

internetowej www.lgdkrasnystaw.pl  

11. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala organizator.  

 
 

X. KONTAKT  

 
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 82 576 70 49 lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej pod adresem e-mail: biuro@lgdkrasnystaw.pl  
 

 

http://www.lgdkrasnystaw.pl/

