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REGULAMIN KONKURSU NA WYŁONIENIE PRODUKTU/DANIA 

REGIONALNEGO  

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu na wyłonienie 

produktu/dania regionalnego z terenu małopolski.  

2. Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’. 

3. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które zamieszkują obszar Lokalnej 

Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ tj. mieszkańcy gminy: Wina, Łomża, Piątnica, 

Śniadowo oraz Miastkowo.    

4.W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie komisji odpowiedzialnej za rozstrzygnięcie 

konkursu oraz członkowie Zarządu i Biura LGD.  

5. Udział w konkursie jest dobrowolny. Wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych związanych z niniejszym konkursem.   

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.  

7. Konkurs realizowany i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupa 

działania’’ w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00013-6936-UM1020014/20 zawartą 

w dniu 07 grudnia 2020 roku w Białymstoku. 

§ 2 

Cele konkursu 

1. Celem konkursu jest:  

-  promowanie dań regionalnych charakterystycznych dla obszaru małopolski, 

- promocja obszaru małopolski,  

- wzmocnienie więzi międzyludzkich oraz integracja i aktywizacja mieszkańców obszaru 

LGD, 

- próba ,,przemycenia’’ potraw i smaków z terenu małopolski na obszar LGD Stowarzyszenia 

,,Sąsiedzi’’. 

http://www.lgd-sasiedzi.pl/


                   

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ 

ul. Szosa Zambrowska 1/27,18-400 Łomża 

Tel. 501-547-219, 516-772-103 

www.lgd-sasiedzi.pl, lgdsasiedzi@gmail.com 

 

 

§ 3  

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1.Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich mieszkańców obszaru 

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’.   

2.Konkurs skierowany jest do osób, którzy spełniają następujące warunki: 

- zapoznali się i zaakceptowali warunki niniejszego konkursu,  

- dostarczyli formularze zgłoszeniowe pod wskazany adres i we wskazanym terminie. 

3. Każdy uczestnik ponosi koszty zakupu produktów na przyrządzane danie.  

§ 4  

Sposób uczestnictwa w konkursie  

1.Każdy uczestnik w ramach niniejszego konkursu musi przygotować jedno danie regionalne 

charakterystyczne dla obszaru małopolski.  

2.Uczestnicy konkursu będą losowo wybierać dania do przyrządzenia w chwili przekazania 

formularza zgłoszeniowego do Biura LGD. Otrzymają również informacje na temat 

produktów i sposobu wykonania dania.  

3. Dania będą wykonywane podczas trwania imprezy plenerowej pod nadzorem komisji 

odpowiedzialnej za rozstrzygnięcie konkursu tj:. Komisja do zamawiania usług oraz zakupu 

materiałów w ramach funkcjonowania LGD. 

4. Wszystkie sporządzane i przygotowane dania powinny być wykonane z pełną starannością 

i zachowaniem zasad higieny.  

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie  i dostarczenie formularza 

zgłoszeniowego. Formularz można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na 

adres:  

Stowarzyszenie „Sąsiedzi”, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża lub pocztą 

elektroniczną na adres: lgdsasiedzi@gmail.com  w terminie do 02.08.2021r.  

O zakwalifikowaniu się  osób do udziału w konkursie decyduje data wpływu formularza  

zgłoszeniowego. 

6. Ilość uczestników w konkursie kulinarnym ograniczona (10 osób) 

7. Konkurs odbędzie się w dniu 14.08.2021 r., od godz. 16.00. Miejsce realizacji konkursu: 

Siemieniu Nadrzecznym 40, 18-400 Łomża.  

8. Czas przygotowania potraw: 2 godz.  

http://www.lgd-sasiedzi.pl/
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9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14.08.2021r. o godz. 19.00.   

10.  Formularze zgłoszeniowe nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę, liczy się data 

wpływu do Biura LGD. 

§ 5 

 Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu. Nagrody 

1. Zwycięzców konkursu wyłoni Komisja do zamawiania usług oraz zakupu materiałów                 

w ramach funkcjonowania LGD. 

2. Przy ocenie sporządzonych dań Komisja weźmie pod uwagę takie elementy jak:  

a) zgodność wykonania dania z przepisem,  

b) smak i estetyka wykonania dania. 

3. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.  

4. Każdy uczestnik, który spełni warunki regulaminu otrzyma nagrodę.   

§ 6  

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad, terminów trwania i terminu 

rozstrzygnięcia konkursu.  

2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych 

osobowych na potrzeby konkursu. 

3. Informacje dodatkowe na temat konkursu można uzyskać osobiście w Biurze LGD.               

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 - 400 Łomża ( Budynek Starostwa Powiatowego w Łomży, 

III piętro, pok. 417) lub tel. 501-547-219, 516-772-103 lub email: lgdsasiedzi@gmail.com 
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