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Regulamin Konkursu 

„Kulinarna Krajna” 

 

I. Informacje podstawowe 

§ 1 

1. Organizatorem Konkursu Kulinarnego „Kulinarna Krajna” jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Krajna nad Notecią”, Pobórka Wielka 25; 89-340 Białośliwie. 

2. Partnerami konkursu są: Gmina Szydłowo oraz Centrum Upowszechniania Kultury w 

Szydłowie. 

3. Konkurs odbędzie się w dniu 12 grudnia 2021 r. (niedziela) „pod chmurką”, na terenie 

przylegającym do Kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Szydłowie. 

4. Konkurs odbędzie się podczas wydarzenia „Magia Świąt” organizowanego przez Gminę 

Szydłowo i Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie. 

§ 2 

Celem Konkursu jest kultywowanie tradycji wytwarzania potraw regionalnych, i promocja tradycji 

kulinarnych na Krajnie, kreowanie Krajny jako regionu poszukującego i silnie wspierającego 

wytwarzanie, ochronę i promocję żywności. Konkurs  przyczyni się do aktywizacji mieszkańców obszaru 

LGD, korzystnie wpłynie na integrację społeczności lokalnej poprzez ukierunkowanie na tradycję i 

dziedzictwo kulinarne, a także pozwoli na spędzenie czasu wolnego w miłej i przyjaznej atmosferze. 

§ 3 

Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić do oceny konkursowej jeden produkt (potrawę). 

§ 4 

Tematyka konkursu: „Krajeńskie potrawy wigilijne”.  

§ 5 

1. Rywalizacja konkursowa będzie polegać na przygotowaniu w dniu 12 grudnia 2021 r. stoiska z 

produktem zgłoszonym do Konkursu ze środków LGD do kwoty 400,00 zł brutto. 

2. Ocenie podlegać będzie:  

- smak i pomysłowość przygotowanej i zgłoszonej do oceny potrawy (1-10 pkt) 

- dekoracje i estetyka nakrycia stołu (1 – 5 pkt) 

- obecność innych tradycyjnych potraw wigilijnych (1 -5 pkt) 

- opis słowny prezentowanych produktów, przepis i historia potrawy/produktu  (1-5 pkt)  

3. Organizator zapewni domek drewniany wyposażony w blat o długości 3m i źródło energii.  

4. Organizator dopuszcza możliwość prezentacji poza konkursem, na przygotowanym stoisku, 

innych produktów wytwarzanych przez dany podmiot.  
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II. Uczestnicy Konkursu 

§ 6 

1. Konkurs adresowany jest do osób zamieszkujących obszar działania Lokalnej Grupy Działania 

Krajna nad Notecią oraz lubiących gotować.  

2. W konkursie wziąć może udział zespół osób złożony z co najmniej 3 osób. Zapraszamy koła 

gospodyń wiejskich, a także inne formalne i nieformalne grupy z terenu LGD „Krajna nad 

Notecią”, tj. z terenu powiatu pilskiego. 

 

III. Zasady Konkursu 

§ 7 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy: 

- do dnia 06 grudnia 2021 r. włącznie przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący 

załącznik do niniejszego regulaminu, na adres: Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią” 

Pobórka Wielka 25; 89-340 Białośliwie, lub drogą mailową na adres biuro@lgdkrajna.pl. 

2. Zgłoszenie do konkursu będzie jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

3. Organizator zakłada, że w konkursie weźmie udział po jednej reprezentacji z każdej gminy 

członkowskiej LGD oraz jedna reprezentacja z Gminy Piła, tj. łącznie 9 zespołów.  

4. W przypadku, gdy do konkursu zgłosi się większa liczba chętnych niż zostało to określone w 

ust. 3, o zakwalifikowaniu do konkursu zadecyduje kolejność zgłoszeń. 

5. W przypadku, gdy do konkursu nie zgłosi się reprezentacja z którejkolwiek gminy powiatu 

pilskiego, wówczas możliwe jest, aby uczestnikami konkursu były dwie drużyny z jednej gminy. 

6. Spośród zgłoszonych do Konkursu potraw/produktów Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatorów wybierze trzy najwyżej ocenione potrawy/ produkty.  

7. W celu wyłonienia laureatów Komisja oceni jeden produkt konkursowy każdej reprezentacji 

według kryteriów wymienionych w § 5 ust. 2. 

8. Zespół, który uzyska łącznie najwyższą ilość punktów wygrywa. 

9. Przeliczenia punktów dokonana Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

§ 8 

Skład Komisji Konkursowej podany będzie w dniu Konkursu. 

IV. Nagrody 

§ 9 

1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krajna nad 

Notecią”. 

2. Laureaci miejsc I-III otrzymają dyplomy i nagrody. 

3. Wszyscy uczestnicy za udział w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrodę 

niespodziankę. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień. 

5. Odbiór nagród nastąpi po uzgodnieniach z Organizatorem. 
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V. Postanowienia końcowe 

§ 10 

Konkurs finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz 

kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

§ 11 

Zabrania się uczestnictwa w konkursie po spożyciu alkoholu oraz zabrania się spożywania alkoholu w 

trakcie trwania konkursu. 

§ 12 

Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swojej nazwy, wizerunku oraz 

fotografii osób i potraw we wszelkich materiałach konkursowych, pokonkursowych, oraz w 

publikacjach, mediach i innych. 

§ 13 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy 

prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

 


