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REGULAMIN  KONKURSU  KULINARNEGO 

„„„LLLGGGDDD   oooddd   kkkuuuccchhhnnniii”””   
 
 

II..  OORRGGAANNIIZZAATTOORR  KKOONNKKUURRSSUU  
 
I.1. Organizatorem Konkursu jest: 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” 
KRS: 0000301952 / NIP: 6211765688 / REGON: 300804640 
 
I.2. Dane kontaktowe Organizatora:  
Adres do korespondencji: ul. Zdunowska 12; 63-700 Krotoszyn 
tel./fax: 62 725 06 23 / e-mail: lgd.opw@gmail.com / www: www.slgdopw.pl 

 

IIII..  ZZAASSAADDYY  KKOONNKKUURRSSUU  
 
II.1. Zasady Konkursu kulinarnego „LGD od kuchni”, zwanego dalej „Konkursem”, określa niniejszy 
Regulamin Konkursu kulinarnego, zwany dalej „Regulaminem”, który wchodzi w życie z dniem 
rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego rozstrzygnięcia. 
 
II.2. Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER – działanie 
„Funkcjonowanie lokalnych grup działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”; Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie; Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

IIIIII..  CCEELL  KKOONNKKUURRSSUU  
 
Celem Konkursu jest realizacja Celu ogólnego 3: Wzrost aktywności i rozwój kapitału ludzkiego oraz 
skuteczna promocja obszaru LGD w tym Celu szczegółowego 3.2. Wzrost aktywności edukacyjnej, 
społecznej, kulturalnej, turystycznej, rekreacyjnej i sportowej, mieszkaoców obszaru LGD do 2015 r. 
oraz 3.3 Intensyfikacja promocji obszaru LGD do 2015 r. zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju  
na lata 2009-2015. 
Ponadto Konkurs ma celu: 
- identyfikację i zgromadzenie wiedzy o lokalnych potrawach i zwyczajach kulinarnych, 

nawiązujących do tradycji regionu południowej Wielkopolski obejmującego obszar LGD,  
- ukazanie różnorodności i walorów swojskiej kuchni,  
- promocję obszaru LGD, 
- aktywizację lokalnych mieszkaoców. 

 

IIVV..  UUCCZZEESSTTNNIICCYY  
 
IV.1. Uczestnikiem Konkursu może byd osoba fizyczna, która jest pełnoletnia oraz prześle/dostarczy 
osobiście prawidłowe zgłoszenie w terminie określonym w niniejszym Regulaminie. 
 
IV.2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 
umieszczą niepełne lub nieprawdziwe informacje w formularzu zgłoszeniowym, zostaną automatycznie 
odrzucone.  
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IV.3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny dla wszystkich uczestników. 

 

VV..  PPRRZZEEDDMMIIOOTT  KKOONNKKUURRSSUU  
 
V.1. Przedmiotem Konkursu jest PRZEPIS NA POTRAWĘ nawiązującą do tradycji regionu południowej 
Wielkopolski obejmującego obszar LGD tj. Gminę Krotoszyn, Gminę i Miasto Zduny, Miasto 
Sulmierzyce, Gminę i Miasto Raszków, Gminę Ostrów Wlkp., Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.  
 
V.2. Każdy uczestnik może zgłosid do Konkursu jeden przepis w ramach jednej z wybranych kategorii: 

1) PRZEKĄSKA/PRZYSTAWKA 
2) ZUPA 
3) DANIE GŁÓWNE 
4) DESER 
5) PRZETWORY 

 
V.3. Przepis powinien zawierad: nazwę potrawy w tym nazwę gwarową (jeśli istnieje) oraz szczegółową 
recepturę, w tym składniki/produkty wraz z ilością/gramaturą/miarą, niezbędny sprzęt i akcesoria 
kuchenne, dokładny sposób wykonania z podziałem na etapy, przewidywany czas i temperaturę 
przygotowania oraz propozycję podania. Potrawy powinny byd wykonane z wykorzystaniem lokalnych 
produktów z obszaru LGD (dodatkowo można wskazad czy produkty użyte do sporządzenia potrawy 
pochodzą z własnego gospodarstwa). 
 
V.4. Do przepisu należy dołączyd kolorową fotografię, przedstawiającą samodzielnie wykonaną 
potrawę, na podstawie przepisu zgłoszonego do Konkursu. Fotografię należy załączyd w dwóch  
postaciach: 

 odbitki o wymiarach ok. 15 cm x 20 cm wykonanej na papierze typu fotograficznego, 

 pliku cyfrowego na płycie CD/DVD w formacie JPG/JPEG. 
Odbitka fotografii oraz płyta CD/DVD musi zawierad trwale zapisane następujące dane identyfikacyjne: 

 Imię i Nazwisko autora przepisu, 

 adres zamieszkania, 

 nazwę potrawy. 

 

VVII..  WWAARRUUNNKKII  UUCCZZEESSTTNNIICCTTWWAA  OORRAAZZ  CCZZAASS  TTRRWWAANNIIAA  KKOONNKKUURRSSUU  
 
VI.1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie pocztą lub dostarczenie osobiście na koszt 
własny do Organizatora zgłoszenia w postaci: 
1) formularza zgłoszeniowego (w formie papierowego wydruku i edytowalnego pliku cyfrowego 

zapisanego na płycie CD/DVD)  
oraz 
2) zdjęcia (w formie odbitki fotograficznej i pliku cyfrowego na płycie CD/DVD).  

Formularz zgłoszeniowy i zdjęcie w wersjach elektronicznych należy nagrad na tej samej płycie 
CD/DVD. 
 
VI.2. Zgłoszenie należy nadesład/dostarczyd osobiście do Biura LGD przy ul. Zdunowskiej 12,  
63-700 Krotoszyn, w terminie od dnia ogłoszenia konkursu do 15 marca 2013 r. (od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8:00-14:00). Za datę przyjęcia zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia zgłoszenia do 
Organizatora. Zgłoszenia, które wpłynęły po terminie, niekompletne lub niezgodne z warunkami 
niniejszego Regulaminu, a także brak jakiegokolwiek obowiązującego elementu zgłoszenia powoduje 
nieuwzględnienie go w Konkursie. 
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VI.3. Formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu, powinien byd 
wypełniony elektronicznie, w sposób kompletny, we wszystkich obowiązujących uczestnika częściach  
i czytelnie podpisany długopisem. 

 

VVIIII..  OOCCEENNAA  JJUURRYY  II  NNAAGGRROODDYY  
 

VII.1. Oceny Przepisów konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są 
ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 
 
VII.2. Zadaniem Jury jest: 

 kwalifikacja zgłoszeo, 

 ocena zgłoszonych przepisów konkursowych, 

 przyznanie nagród laureatom Konkursu. 
 
VII.3. Przy ocenie Przepisów konkursowych uwzględnia się: 

 zgodnośd z tematyką i celem konkursu, 

 nawiązanie do tradycji regionu południowej Wielkopolski obejmującego obszar LGD, 

 estetyka wykonania, 

 szczegółowośd opisu. 
 
VII.4. Spośród wszystkich zakwalifikowanych zgłoszeo konkursowych Jury wyłoni po 3 zwycięskie 
przepisy na potrawy z  każdej z 5 kategorii.  
 
VII.5. O miejscu i terminie ogłoszenia wyników konkursu wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani 
drogą pocztową. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody nie podlegają zamianie na 
inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. Laureaci, którzy nie odbiorą nagrody osobiście w terminie  
i miejscu wskazanym przez Organizatora, będą mogli to uczynid w innym terminie, po wcześniejszym 
ustaleniu z Organizatorem. Nagrody przekazywane są laureatom za pisemnym potwierdzeniem 
odbioru. Wyniki ukażą się również na stronie internetowej Organizatora www.slgdopw.pl. 

 

VVIIIIII..  OODDPPOOWWIIEEDDZZIIAALLNNOOŚŚĆĆ  II  PPRRAAWWAA  OORRGGAANNIIZZAATTOORRAA  
 

VIII.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie 
zgłoszenia z przyczyn od niego niezależnych oraz za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie zgłoszenia 
w czasie przesyłki. 
 
VIII.2. Organizator nie zwraca nadesłanych zgłoszeo oraz nie ponosi żadnych kosztów związanych  
z przygotowaniem i nadesłaniem zgłoszenia. 
 
VIII.3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, przerwania lub odwołania Konkursu bez 
wręczenia nagród oraz do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu. 
 
VIII.4. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu należy do Organizatora Konkursu. 

  

XXII..  PPOOSSTTAANNOOWWIIEENNIIAA  KKOOOOCCOOWWEE  
 
XI.1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.slgdopw.pl. 
 
XI.2. Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Biura LGD w siedzibie 
Organizatora od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00. 
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Załącznik do Regulaminu 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
do Konkursu kulinarnego pn. """LLLGGGDDD   oooddd   kkkuuuccchhhnnniii""" 

(Obowiązkowo wypełnia każdy uczestnik) 
 

CZĘŚĆ I 
DANE IDENTYFIKACYJNE 

Imię i Nazwisko autora przepisu  

PESEL  

Wiek  

Adres zamieszkania (ulica, nr, kod 
pocztowy, miejscowośd, gmina) 

 

Telefon kontaktowy  

E-mail  

Nazwa potrawy  

 
CZĘŚĆ II 

PRZEPIS NA POTRAWĘ 
Nazwa potrawy i nazwa 
gwarowa (jeśli istnieje) 

 

Kategoria  
(zaznaczyd właściwą znakiem „X”) 

 

PRZEKĄSKA/PRZYSTAWKA 

ZUPA 

DANIE GŁÓWNE 

DESER 

PRZETWORY 

Opis przedstawiający 
powiązanie potrawy z tradycją 
regionu południowej 
Wielkopolski obejmującego 
obszar LGD 

 

Składniki/produkty wraz  
z ilością/gramaturą/miarą 

 

Sprzęt i akcesoria  
Szczegółowy opis sposobu 
przyrządzenia z podziałem  
na etapy 

 

Czas i temperatura 
przygotowania 

 

Ilośd porcji  
Propozycja podania  
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CZĘŚĆ III 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 
Oświadczam, że: 
 
1. Jestem osobą fizyczną, która jest pełnoletnia. 

 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym 

formularzu zgłoszeniowym do Konkursu Kulinarnego pn. „LGD od kuchni” przez 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” z siedzibą przy  
ul. Zdunowskiej 12 w Krotoszynie oraz przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U.  
z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z realizacją działao Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz mam prawo do wglądu i poprawiania 
moich danych osobowych. 

 
3. Zapoznałem/łam* się z Regulaminem Konkursu Kulinarnego pn. „LGD od kuchni”, który  

w pełni rozumiem i akceptuję. 
 

4. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z tytułu naruszenia przepisów 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dzieła (Dz. U. nr 80 poz. 904 z 2000 r. ze 
zmianami), a także odpowiedzialności cywilnoprawnej, a zgłoszony przeze mnie przepis 
kulinarny w ramach Konkursu Kulinarnego pn. „LGD od kuchni” nie narusza majątkowych  
i osobistych dóbr oraz praw autorskich osób trzecich. 

 
5. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne, bezterminowe i nieograniczone terytorialnie 

publikowanie nadesłanego przepisu kulinarnego i jego zdjęcia oraz mojego imienia i nazwiska 
jako uczestnika konkursu, który zgłosił ww. przepis, w szczególności publikowanie na stronie 
internetowej Organizatora oraz jego członków, ekspozycje na wystawach, powielenie w 
materiałach promocyjnych oraz w innych publikacjach związanych z działalnością 
Organizatora, jak również wykorzystywanie go w celach promocyjnych i marketingowych. 

 
6. Zawarte w niniejszym formularzu zgłoszeniowym dane są prawdziwe, a załączona przeze mnie 

fotografia konkursowa wykonana samodzielnie i przysługują mi do niej wszelkie prawa 
autorskie. 

 
* niewłaściwe skreślić 
 
 
 
 
…………………………………………………………..                ………………………………………………………….. 
             Miejscowośd i data                  Czytelny i odręczny podpis uczestnika 


