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Radom 02.06.2014r. 
 

REGULAMIN KONKURSU na LOKALNE PRODUKTY  
(potrawy, kulinaria) wytwarzane na obszarze  

LGD „Razem dla Radomki” 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1. 
 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na Lokalne Produkty 
(potrawy, kulinaria) wytwarzane na obszarze LGD „Razem dla Radomki”. 

2. Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”.  
3. Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 

nabywanie umiejętności i aktywizacja” Oś 4 LAEDER Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007 – 2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007- 2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 
§ 2. 

 
Ogłoszenie konkursu nastąpi za pośrednictwem mediów lokalnych. Regulamin Konkursu 
dostępny będzie na stronach internetowych LGD „Razem dla Radomki”: 
www.razemdlaradomki.pl,  
www.paprykaprzytycka.eu,  
www.innowacyjnaradomka.pl,  
www.wdolinieradomki.pl, 
 

II. CEL KONKURSU 
 

§ 3. 
Konkurs ma na celu: 

1)  dokonanie rozeznania i wyboru najlepszych gotowych produktów lokalnych z terenu 
LGD,  

2)  promocję potraw i kulinariów regionalnych, 
3)  prezentację kuchni lokalnej i tradycyjnej Mazowsza, 
4)  aktywizacja lokalnej społeczności oraz przedsiębiorców. 

 
III. UCZESTNICY KONKURSU 

 
§ 4. 

1. Konkurs ma charakter otwarty.  

2. W konkursie mogą wziąć udział: osoby prawne, osoby fizyczne, rolnicy, firmy, 
gospodarstwa agroturystyczne, zakłady gastronomiczne, szkoły gastronomiczne, inne 
przedsiębiorstwa bez względu na formę prawną o ile prowadzą usługi 
gastronomiczne (np. hotele, motele, zajazdy) lub zajmują się 
produkcją/przetwórstwem spożywczym pod warunkiem, że mają miejsce 
zamieszkania lub siedzibę na terenie LGD „Razem dla Radomki”, wypełnią Formularz 
zgłoszeniowy i zaprezentują produkt/kulinaria podczas finału konkursu, który 
odbędzie się w dniu 24.10.2014r.   

http://www.razemdlaradomki.pl/
http://www.paprykaprzytycka.eu/
http://www.innowacyjnaradomka.pl/
http://www.wdolinieradomki.pl/
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§ 5. 
 

Produkt lokalny jest to najczęściej wyrób (lub usługa), z którą utożsamiają się mieszkańcy 
regionu. Jest on produkowany w sposób nieprzemysłowy, niemasowy, z surowców lokalnych 
lub przy użyciu lokalnych metod wytwarzania. Produkt lokalny to także produkt, który dla 
mieszkańców danego regionu jest codzienny, pospolity, natomiast dla osób z zewnątrz 
stanowi cos wyjątkowego i specyficznego. 

 

§ 6. 

 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w pięciu kategoriach: 

I. produkty mięsne i rybne, 

II. warzywa i owoce, 

III. wyroby piekarnicze i cukiernicze, 

IV. dania gotowe i potrawy, 

V. miody, napoje i inne produkty. 

2.  W konkursie mogą uczestniczyć ekipy konkursowe.  

3.  Jedna ekipa/uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż dwa produkty/kulinaria. 
4.  W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Komisji Konkursowej ani członkowie ich 
rodzin.  

5. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

17.10.2014 r. do siedziby LGD „Razem dla Radomki’ drogą pocztową lub mailową 

wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z opisem produktu/kulinaria na adres: 

 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”  

 ul. Wernera 9/11  

            26 -600 Radom 

lub na adres e – mail: zarzad@razemdlaradomki.pl  

z dopiskiem na kopercie/w temacie wiadomości e – mail: 

„Konkurs - Produkt Lokalny 2014” 

Decyduje data wpływu zgłoszenia do Biura LGD. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie 
będą rozpatrywane. 
6. Do dnia pierwszego posiedzenia Komisji konkursowej zgłaszający ma możliwość 
wycofania zgłoszenia. 
7. Wzór Formularza zgłoszeniowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu, dostępny jest:  
1) w siedzibie LGD „Razem dla Radomki” ul. Wernera 9/11 w Radomiu,  
2) na stronach internetowych: www.razemdlaradomki.pl, www.paprykaprzytycka.eu, 
www.innowacyjnaradomka.pl, www.wdolinieradomki.pl, www.elearning – szkolenia.eu. 
8. Każda zgłaszany produkt/kulinaria powinien zostać opisana na osobnym formularzu. 
9. Formularz zgłoszeniowy musi zawierać czytelny podpis zgłaszającego produkt/kulinaria 
lub podpis osoby uprawnionej przez podmiot zgłaszający. Ewentualnie podpis oraz pieczęć 
imienną i pieczęć firmową zgłaszającego. 
10. Do zgłoszenia należy dołączyć zdjęcia (min. 2) produktu/kulinaria. 

http://www.wdolinieradomki.pl/
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11. W przypadku gdy zgłoszenie dotknięte będzie brakami formalnymi Organizator wezwie 
do usunięcia błędów. W przypadku braku usunięcia wszystkich błędów zgłoszenie 
pozostawia się nie rozpatrzone. 
12. Organizator nie zwraca przesłanej dokumentacji. 
13. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 
 
 

IV. PRZEDMIOT KONKURSU 
 

§ 7. 
 

Przedmiotem konkursu są produkty lokalne wytwarzane na obszarze działania LGD „Razem 
dla Radomki”, a więc w gminach: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wolanów, Wieniawa, 
Zakrzew. 

 
 

V.PRZEBIEG I REGUŁY PRZEPROWADZENIA KONKURSU 
 

§ 8. 
 

1. Oceny potraw i wyboru laureata dokona 3 osobowa Komisja Konkursowa powołana przez 
Organizatora Konkursu. 
2. Konkurs przebiegać będzie w III etapach:  
I etap - nominacja do konkursu: 

Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora Konkursu, spośród zgłoszeń 
spełniających kryteria formalne i wytyczne do uczestnictwa  w konkursie, na podstawie 
analizy opisów zawartych w formularzach wybierze i nominuje do drugiego etapu min. 5 
potraw (po 1 w ramach każdej z 5 kategorii)  

II etap – degustacja potraw: 

Komisja Konkursowa zaprosi nominowanych w ramach I etapu konkursu do przygotowania 
produktów lokalnych do degustacji. Degustacja i ocena nastąpi nie później niż do dnia 
24.10.2014r. Ekipy przygotowują produkt/kulinaria dla Komisji do oceny organoleptycznej i 
sensorycznej. 

III etap - finał konkursu  
 
Finał Konkursu odbędzie się w dniu 24.10.2014r. 
Podczas finału nastąpi prezentacja przed Komisją Konkursową i publicznością zwycięzców 
oraz rozdanie nagród.  
 

§ 9. 
 

1.Oceniane będą: 
- smak potrawy (w skali 1- 10 punktów) 
- dobór składników (w skali 1- 10 punktów) 
- estetyka - zachowanie proporcji, sposób serwowania, kolorystyka, wrażenie ogólne  
(w skali 1- 5 punktów) 
- regionalizm tzn. dania i produkty powinny nawiązywać do tradycji Mazowsza  
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(w skali 1- 10 punktów), 
- oryginalność (w skali 1- 5 punktów). 
Uczestnik maksymalnie może uzyskać 40 punktów. 
2.  Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.  

 
§ 10. 

 
1. Termin i miejsce uroczystego rozstrzygnięcia Konkursu zostanie podane na stronach 
internetowych LGD: www.razemdlaradomki.pl, www.paprykaprzytycka.eu, 
www.innowacyjnaradomka.pl, www.wdolinieradomki.pl, www.elearning – szkolenia.eu oraz w  
mediach lokalnych.  

2. O terminie i miejscu uroczystego rozstrzygnięcia konkursu kandydaci zostaną 
powiadomieni telefonicznie i mailowo. 

3. Po zakończeniu Konkursu sylwetki laureatów wraz z krótkim opisem produktu lokalnego 
umieszczone zostaną w informacjach przygotowywanych przez LGD i publikowanych w 
formie elektronicznej i papierowej. 

4. Informacja o zwycięzcach konkursu ukaże się na stronach internetowych LGD, stronach 
internetowych Partnerów i Członków LGD, w lokalnej prasie, telewizji internetowej. 
 
 

VI. NAGRODY 
 

§ 11. 
 

1. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców z każdej z kategorii, którym przyznane zostaną 
statuetki Produktu Lokalnego z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Razem dla 
Radomki” oraz dyplomy.  

2. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i podziękowania. 

3. Po zakończeniu prac Komisja sporządza protokół. 
4. Nagrody w Konkursie są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Działania 431 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i 
aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 

  VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

§ 12. 
 

1. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
(imię, nazwisko, adres) i publikację, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, 
zgłoszonych do konkursu przepisów oraz zdjęć potraw konkursowych.  

2. Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji 
Konkursu i oznacza w szczególności: 
a. nazwisko i imię/imiona, 
b. ulica, kod, miejscowość, gmina, 
c.    telefon, ewentualnie fax, 
d. adres e-mail. 

3. Kategoria osób, których dane dotyczą, to osoby biorące udział w Konkursie. 
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Konkursu. 
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5. Administratorem danych jest LGD „Razem dla Radomki” z siedzibą w Radomiu. 
6. Powierzenie danych jest nieodpłatnie. 
7. LGD „Razem dla Radomki” zobowiązuje się do: 

a. podjęcia środków zabezpieczających zbiory danych, o których mowa w art. 36 – 39 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1590 ze zm.), oraz spełnienia wymagań określonych w przepisach, o których 
mowa w art. 39a ww. ustawy przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych. 

b. zapewnienia, że dane będą przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację 
osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu 
przetwarzania. 

c. niezwłocznego informowania o wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych 
osobowych lub ich niewłaściwym użyciu, a także o wszelkich czynnościach 
związanych z realizacją w/w Konkursu prowadzonych przez Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub sądami.  

d. realizacji obowiązku informacyjnego wobec osób biorących udziela w Konkursie.  
 

 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 13. 

 
Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Biura LGD „Razem dla Radomki”: 

e-mail: zarząd@razemdlaradomki.pl 
tel. (048) 38 58 996. 

 
§ 14. 

 
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie. W przypadku 
dokonania takich zmian wszyscy Kandydaci zostaną o nich powiadomieni telefonicznie i 
mailowo. 
 

§ 15. 
 

Organizator nie zwraca kosztów podróży oraz kosztów przygotowania produktów/kulinariów. 

 

 

 


