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I. Organizator konkursu 
1. Organizatorem konkursu jest Partner KSOW tj. Powiat Łęczyński, al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 

Łęczna. 
2. Konkurs organizowany jest w ramach operacji pn. „Powiatowe Forum Inicjatyw Regionalnych” 
3. Operacja realizowana jest w ramach Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II 
Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

4. Regulamin naboru i uczestnictwa w operacji stanowi załącznik do Zarządzenia nr 127/2022 
Starosty Łęczyńskiego z dnia 20.09.2022 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i 
uczestnictwa w operacji pn. „Powiatowe Forum Inicjatyw Regionalnych”. 
  
 

II. Przedmiot i cele konkursu 
1. Przedmiotem konkursu jest produkt spożywczy, wykonany wg własnej receptury, 

charakterystyczny dla regionu działania Uczestnika. 
2. Celem konkursu jest poznanie i promowanie lokalnych tradycji kulinarnych z obszaru powiatu 

łęczyńskiego, propagujących żywność zdrowego pochodzenia (tzn.: żywność pochodzenia 
naturalnego, wolną od pestycydów, chemii rolnej, nawozów syntetycznych, sztucznych 
barwników, aromatów, ulepszaczy smaku). 

3. Konkurs służy promocji dziedzictwa kulturowego powiatu łęczyńskiego w aspekcie kulinarnym. 

4. Wybrane i nagrodzone produkty kulinarne będą przeznaczone do celów identyfikacyjnych oraz 
promocyjnych. 

 
III. Uczestnicy Konkursu 

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczestników Operacji biorących udział w wyjeździe 
studyjnym i konferencji (50 osób), z pośród których co najmniej połowę będą stanowiły osoby 
do 35 roku życia.  

2. Udział w konkursie ma dla uczestników Operacji charakter fakultatywny.  
          

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie 
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie poprawnie wypełnionego Formularza 

zgłoszeniowego wraz z samodzielnie wykonanym produktem spożywczym – przetworem.  
2. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jeden produkt spożywczy.   

3. Produkt spożywczy zgłoszony w odpowiedzi na konkurs musi być opisany etykietą z: nazwą 

przetworu, nazwą kategorii konkursowej w której jest zgłaszany oraz imieniem i nazwiskiem wy-

konawcy.  

4. Produkt spożywczy i formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do dnia 13.10.2022 r. do 
Biura operacji tj. Starostwo Powiatowe w Łęcznej – Lokalne Centrum Informacji Turystycznej, 
 al. Jana Pawła II 95B, 21-010 Łęczna, tel. 81/ 531 52 02, e-mail: promocja@powiatleczynski.pl; 

5. Organizator nie zwraca kosztów przygotowania oraz dostarczenia produktów zgłaszanych do 
Konkursu. 

 
V. Ocena produktów 

1. Oceny produktów dokona komisja konkursowa powołana przez Partnera KSOW. 

2. Degustacja i ocena produktów odbędzie się w dzień roboczy poprzedzający konferencję 
organizowaną w ramach Operacji.  
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3. Każdy produkt spożywczy zostanie oceniony według następujących kryteriów: 

1) smak przetworu: 0-10 pkt.; 
2) tradycyjna receptura oparta na produktach pochodzenia naturalnego: 0-5 pkt; 
3) estetyka opakowania 0-5 pkt. 
4. Uczestnik może otrzymać maksymalnie 20 pkt. 

 
VI. Kategorie konkursowe i nagrody 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:  
1) przetwory z warzyw, 
2) przetwory z owoców.  

2. Komisja konkursowa przyzna nagrody w każdej z kategorii odrębnie.  
3. Nagrody mają charakter finansowy, za zajęcie I, II, III miejsca. Łączna wartość nagród w 

obydwu kategoriach: 1000 zł: 
1) I miejsce - nagroda pieniężna o wartości 250 zł, 
2) II miejsce - nagroda pieniężna o wartości 150 zł, 
3) III miejsce - nagroda pieniężna o wartości 100 zł. 

4. Od werdyktu Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 
5. Rozstrzygnięcie konkursu oraz prezentacja sylwetek laureata/ laureatów jako źródła inspiracji 

do działania dla KGW, ale też możliwości znalezienia dodatkowego źródła dochodu dla 
mieszkańców odbędzie się podczas konferencji. 

6. Nagrody zostaną wypłacone przelewem na konto laureatów konkursu. 
7. Laureaci konkursu w terminie 3 dni kalendarzowych od rozstrzygnięcia konkursu mają 

obowiązek dostarczyć do Biura operacji numer konta, na które należy wypłacić przyznaną 
nagrodę. 

8. Niepodanie konta przez laureata konkursu w terminie, o którym mowa w ust. 7 jest 
równoznaczne z rezygnacją z odbioru nagrody. 
 

VII. Postanowienia końcowe 
1. Uczestnik konkursu ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do 

konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień.  
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji zdjęciowej z 

przebiegu konkursu, zamieszczania informacji oraz zdjęć o produktach konkursowych w swoich 
materiałach promocyjnych. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznego podania imienia, nazwiska uczestników i 
laureatów konkursu oraz ich wizerunku. 

4. Uczestnicy Operacji w wyrazili dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i 
przekazywanie swoich danych osobowych w celach niezbędnych z uczestnictwem w operacji. 

5. Uczestnicy Operacji wyrazili zgodę na wykonanie zdjęć i wykorzystanie wizerunku do celów 
związanych z dokumentowaniem i promocją operacji oraz jej rezultatów.  

6. Wszelkie spory związane z interpretacją niniejszego regulaminu rozstrzygane są przez 
Koordynatora merytorycznego projektu. 

7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

 
 
 
 

Załączniki: 
Formularz zgłoszeniowy   


