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Regulamin konkursu kulinarnego  
„Smaki LGD Polesie – Jesień” 

 

I. Postanowienia ogólne: 
1. Organizatorem konkursu jest:  

Stowarzyszenie Lokalna  Grupa Działania „Polesie” 
ul. Nowa 1, 21-070 Cyców                                                                                                                      

tel/fax 82-56 77 675, e-mail biuro@lgdpolesie.pl                                                                                                  
www.lgdpolesie.pl 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 listopada 2012 roku w Wiejskim Domu 
Kultury w  Wierzbicy. 

3. Organizator zapewnia uczestnikom miejsce do zaprezentowania potraw  
                     konkursowych.  

4. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów udziału w konkursie. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego dysponowania 

recepturami na zgłoszone do konkursu potrawy, ich wykorzystania i 
udostępniania w celach szkoleniowych i do działań związanych z promocją 
obszaru działania Stowarzyszenia. 

I.      Cele konkursu: 
1. Zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności 

lokalnych tradycji kulinarnych. 
2. Zebranie przepisów/receptur na tradycyjne potrawy charakterystyczne 

dla obszaru LGD. 
3. Promowanie społecznej aktywności mieszkańców wsi. 
4. Wymiana doświadczeń pomiędzy Uczestnikami. 

II.      Kategorie oceny: 
1. Potrawy regionalne pochodzenia zwierzęcego - mięsne, 
2. Potrawy  mieszane (warzywno - roślinno - mięsne). 
3. Pierogi, ciasta, chleby i inne wypieki . 
4. Napoje, nalewki i przetwory. 

III. Warunki uczestnictwa: 
1. Uczestnikami konkursu mogą być: 

 Indywidualnie - dorośli mieszkańcy, członkowie reprezentujący Koła 
Gospodyń Wiejskich i inne organizacje działające na obszarze LGD 
„Polesie”. 

 Zbiorowo – KGW, organizacje formalne i nieformalne a także instytucje 
zainteresowane uczestnictwem. 

 Gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczne z obszaru LGD „Polesie”. 
2. Uczestnikami konkursu nie mogą być przedstawiciele organizatora, członkowie 

komisji oceniającej potrawy oraz ich bliscy . 
3. Warunkiem udziału w  konkursie jest: 
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a) kompletne wypełnienie i terminowe złożenie karty zgłoszenia u osoby 
odpowiedzialnej za przebieg konkursu,  

b) akceptacja zasad określonych w regulaminie,  
c) zorganizowanie, według własnego uznania, we własnym zakresie i na 

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

d) zaprezentowanie  konkursowej potrawy publiczności uczestniczącej 
w finale konkursu kulinarnego w dniu 23 listopada  2012 roku w 
Wiejskim Domu Kultury w Wierzbicy. 

4. Do konkursu można zgłosić każdy rodzaj potrawy, określając jej rodzaj wg 
kategorii wskazanej przez Organizatora. 

5. Jeden uczestnik/organizacja/podmiot - może zgłosić do konkursu tylko 
jedną potrawę 

 
IV. Harmonogram konkursu: 

1. Do 20 listopada 2012 r. - przyjmowanie pisemnych zgłoszeń (kart 
zgłoszeniowych) uczestnictwa w konkursie.  

2. Wypełnioną kartę zgłoszenia można złożyć osobiście lub przesłać pocztą 
do koordynatora konkursu na adres:  Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Polesie”, ul. Nowa 1, 21-070 Cyców z dopiskiem „Konkurs 
Kulinarny  Smaki LGD Polesie – Jesień”.  

       UWAGA - o terminie przyjęcia zgłoszenia - decyduje data wpływu do 
Organizatora! 
3. Prezentacja konkursowa odbędzie się 23  listopada 2012 roku w Wiejskim 

Domu Kultury w Wierzbicy.  
V. Ocena wyrobów konkursowych i nagrody: 

1.  Oceny potraw i przyznania nagród dokonuje komisja konkursowa 
złożona przynajmniej z 3 osób, powołana przez Organizatora.  

2. Przewodniczący komisji zostanie powołany z poza etatowych 
pracowników Organizatora. 

3. Skład komisji zostanie przedstawiony przed konkursem. 
4. Komisja ocenia wyroby w zakresie: 

 zgodności z tematem konkursu i wymaganiami regulaminu, 
 cech nawiązujących do polskiej tradycji kulinarnej, 
 prezentacji i estetyki, 
 smakowitości potrawy, 
 atrakcyjności, oryginalności receptury. 

5. Przewiduje się następujące nagrody: 
 nagrody rzeczowe - po trzy nagrody główne w każdej przewidzianej 

kategorii konkursowej. 
  pamiątkowe podziękowania i drobne upominki – wszyscy (zgłoszeni) 

Uczestnicy Konkursu. 
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6. Od podjętej przez Komisję decyzji o przyznaniu nagród nie przysługuje 
odwołanie. 

VI.    Postanowienia końcowe: 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk,    
     zdjęć i informacji o zwycięzcach i uczestnikach Konkursu. 
2. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki      
     zawarte w regulaminie. 
3.  Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie  
Organizatora, a także na stronie internetowej www.lgdpolesie.pl  

       4.  Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin -  ustala Organizator. 
 

Dodatkowe informacje udzielane są przez koordynatora Konkursu: 
 Małgorzatę Leszczyńską pod numerem tel/fax 82- 56 77 675, kom: 605 080 699 oraz 

adresem mailowym: m.leszczynska@lgdpolesie.pl lub biuro@lgdpolesie.pl  

 

 
Zapraszamy do  udziału i życzymy wielu ciekawych pomysłów!!!! 
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