REGULAMIN
KONKURSU
ŁĘCZYŃSKIEGO 2022

NA

MARKOWY

PRODUKT

POWIATU

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem „Konkursu” jest Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II
95a, 21-010 Łęczna.
2. Konkurs skierowany jest do Mieszkańców powiatu łęczyńskiego.
3. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela Wydział Promocji, Kultury i
Turystyki Starostwa Powiatowego w Łęcznej, tel. 81 531 52 02/ fax. 81 752 64 64, email: a.fedurek@powiatleczynski.pl; p.kondraciuk@powiatleczynski.pl
II. CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU
Celem konkursu jest identyfikacja i promocja oryginalnych produktów lokalnych,
wytwarzanych tradycyjnymi metodami na terenie powiatu łęczyńskiego, a także wyłonienie
najbardziej atrakcyjnych produktów, usług, wyrobów w ramach wspierania inicjatyw
lokalnych.
III. DEFINICJA PRODUKT/USŁUGA LOKALNA
Produkt lokalny w rozumieniu niniejszego Regulaminu to: produkt, wyrób lub usługa,
związane z obszarem geograficznym powiatu łęczyńskiego (kulturowo, historycznie lub
poprzez miejsce wytwarzania), z którymi utożsamiają się mieszkańcy naszego powiatu.
Produkt lokalny, w ramach konkursu, pochodzić ma wyłącznie z terenu powiatu łęczyńskiego,
produkty pochodzące z innego obszaru nie będą dopuszczane.
IV. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Do konkursu mogą być zgłaszane: produkty, wyroby oraz usługi, które są wytworem
aktywnych podmiotów gospodarczych, których siedziba znajduje się na terenie powiatu
łęczyńskiego.
2. Uczestnikiem konkursu może być: osoba prawna, osoba fizyczna, jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a także grupy ww. podmiotów,
niezależnie od ich formy powiązania. Warunkiem dopuszczenia do Konkursu jest
prowadzenie działalności gospodarczej lub innej ujawnionej aktywności, niezależnie od
jej formy, na terenie powiatu łęczyńskiego.
3. Produkt lokalny, który zostanie zgłoszony w konkursie powinien kojarzyć się lub być
identyfikowanym z obszarem powiatu łęczyńskiego. Ponadto produkt ten powinien być
ogólnie dostępny rozpoznawalny i kojarzony z konkretnym wytwórcą.
4. Do konkursu będzie dopuszczony jedynie produkt mieszczący się w definicji produktu
lokalnego.
5. Produkty będą oceniane w następujących kategoriach:
− produkt
− wyrób

− usługa
6. Jeden Uczestnik może zgłosić jeden produkt.
7. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na adres Organizatora poprawnie wypełnionej
Karty Zgłoszenia, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
8. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesyłać do 16 lipca 2022 roku na adres
poczty e-mail: a.fedurek@powiatleczynski.pl; p.kondraciuk@powiatleczynski.pl
lub poczta tradycyjną na adres: Punkt Informacji Turystycznej Starostwa
Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna, z dopiskiem: Markowy
Produkt Powiatu Łęczyńskiego.
W przypadku zgłoszeń nadesłanych droga pocztową o uznaniu ich za złożone w
terminie decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
9. Do Karty Zgłoszeń dołączyć należy:
− zdjęcia zgłaszanego produktu w formie elektronicznej lub papierowej (5
sztuk),
− materiały promocyjne (wizytówka, ulotka, etykieta, plakat)
− szczegółowy opis produktu, w tym formy i miejsca sprzedaży,
− kopie certyfikatów, wyróżnień, nagród itp. otrzymanych w innych konkursach
(jeśli produkt posiada)
10. W przypadku stwierdzenia braków formalnych Karty Zgłoszenia lub załączników,
uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie lub pocztą elektroniczną o
konieczności ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wszystkich braków, w terminie
3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia lub uzupełnienie ich po terminie
skutkować będą pozostawieniem zgłoszenia bez dalszego rozpoznania.
11. Organizator nie zwraca przesłanej dokumentacji.
12. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Uczestnik przystępując do konkursu
oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na wszelkie jego
postanowienia.
V. MIEJSCE I CZAS KONKURSU
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Dożynek Powiatu
Łęczyńskiego w dniu 4 września 2022 roku w Cycowie, na których również zostaną
zaprezentowane zgłoszone produkty lokalne.
VI. PRZEBIEG KONKURSU
1. Celem przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu Organizator powoła pięcioosobową
Komisję Konkursową.
2. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora oceni zgłoszenia pod kątem
formalnym i merytorycznym.
3. Dokonując oceny zgłoszeń Komisji przeprowadzi odpowiednią ocenę i w razie potrzeby
wezwie Uczestnika do poprawy ewentualnych błędów i/lub uzupełnienia braków formalnych
Karty Zgłoszeń i załączników. .
4. W celu rozstrzygnięcia Konkursu Komisja uprawniona będzie do przeprowadzenia
dodatkowej rozmowy z Uczestnikami Konkursu.

5. Produkty zgłoszone do konkursu oceniać będzie wyłącznie Komisja Konkursowa
powołana przez Organizatora.
6. Pracami Komisji kierować będzie Przewodniczący, zaś rozstrzygnięcia Komisji zapadają
w formie uchwał.
7. W przypadku równiej ilości głosów członków Komisji rozstrzygający głos ma
Przewodniczący Komisji.
8. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
9. Każdy produkt zostanie oceniony przez Komisję indywidualnie. Kryteria jakimi będzie
kierowała się Komisja dotyczyć będą w szczególności :
a) walorów zewnętrzne i wewnętrzne
b) wyglądu estetycznego produktu, wyrobu – atrakcyjność produktu/opakowania, cechy
praktyczne, precyzyjność i rzetelność informacji znajdujących się na opakowaniu produktu
c) lokalnego pochodzenia produktu
d) rozpoznawalności produktu lokalnego
10. Po przeprowadzonej ocenie produktów lokalnych Komisja Konkursowa przeprowadzi
naradę i wyłonieni Laureata.
VII. NAGRODY
1. Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają nagrany przez Organizatora film promujący
zgłoszony produkt.
2. Laureat będzie miał możliwość udziału w Dożynkach Powiatowych, w ramach których
będzie mógł zaprezentować swój produkt.
3. Laureat podczas Dożynek Powiatowych otrzyma dodatkowo statuetkę Markowy Produkt
Powiatu Łęczyńskiego oraz pakiet informacyjny dla swojej działalności. Pakiet obejmować
będzie:
a) artykuł wraz ze zdjęciem w wydawnictwie samorządowym „Ziemia Łęczyńska”
b) 3 posty informacyjne o produkcie w mediach społecznościowych prowadzonych przez
Starostwo Powiatowe w Łęcznej.
3. Komisja Konkursowa może przyznać nagrody specjalne.
Załącznik 1 – Karta zgłoszeniowa z klauzulą RODO

