
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 NA NAJSMACZNIEJSZĄ POTRAWĘ  Z GRÓJECKICH OWOCÓW 

 

§ 1 Podstawa Konkursu 

 

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania, konkursu na najsmaczniejszą potrawę z 

grójeckich owoców. Konkurs realizowany jest w ramach Planu Komunikacji Lokalnej Grupy 

Działania „Wszyscy Razem” i finansowany ze środków unijnych Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów 

bieżących i aktywizacji.  

§ 2 Cel Konkursu 

 

Celem konkursu jest promowanie zasobów lokalnych obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju LGD 

Wszyscy Razem oraz zwiększenie zainteresowania się obszarem, a także jego walorami 

przyrodniczymi i kulturowymi. Konkurs służy promocji dziedzictwa lokalnego, kulturowego 

w aspekcie kulinarnym oraz integracji społeczności lokalnej do zachęcenia tworzenia potraw z 

wykorzystaniem jabłek oraz innych owoców  z terenu powiatu grójeckiego i przysuskiego 

obszaru LSR.   

 

§ 3 Uczestnicy Konkursu 

 

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne pełnoletnie, organizacje pozarządowe, 

stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe oraz Koła Gospodyń Wiejskich z obszaru Lokalnej 

Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” obejmujący Gminy: Klwów, 

Potworów, Odrzywół, Rusinów, Gielniów, Nowe Miasto nad Pilicą, Błędów, Mogielnica, 

Belsk Duży oraz Pniewy. 

§ 4 Organizator Konkursu 

 

1. Organizatorem Konkursu na najsmaczniejszą potrawę  z grójeckich jabłek oraz innych 

owoców  jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” z siedzibą 

w ul. Szkolna 1, 26-434 Gielniów. 

2. Konkurs jest zarządzany przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Wszyscy Razem”. 

3. Wyboru laureatów dokona komisja konkursowa, w skład której będą wchodzić 

przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”. 

 

§ 5 Czas trwania konkursu 

 

Konkurs odbędzie się w dniu 6 listopada 2021 roku podczas którego będzie można okazać 

Komisji Konkursowej swoje potrawy, dokonana zostanie ocena i przekazana zostanie 

informacja o wynikach Konkursu.  

 

§ 6 Forma i miejsce dostarczania potraw  

 

1. Potrawy należy dostarczać do Świetlicy Wiejskiej w Błędowie ul. Długa 7 

05-620 Błędów w godzinach 14.00- 16.00  w dniu 6 listopada 2021 r.  



 

 

2. Potrawy należy dostarczyć  wraz z dołączoną  karteczką z imieniem nazwiskiem oraz 

numerem telefonu i  nośnikiem elektronicznym, który będzie zawierał przepis na danie 

konkursowe. 

3. Do przekazanej potrawy należy dołączyć Oświadczenie. 

 
§ 7 Zobowiązania uczestnika Konkursu 

 

1. Uczestnik Konkursu obowiązkowo dołącza Oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 1 

do Regulaminu, w którym oświadcza, iż:  

2. Zgadza się na opublikowanie zdjęcia na stronie www.lgdwr.pl   

3. W przypadku otrzymania nagrody  w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, 

nieodpłatne publikowanie nagrodzonych potraw (z prawem sublicencji) bez ograniczeń 

terytorialnych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania 

i wielu w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem na stronie internetowej 

www.lgdwr.pl, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych.  

 

§ 8 Wybór laureatów i nagrody 

 

1. Wyboru laureatów Konkursu, spośród uczestników spełniających kryteria dokona 

komisja konkursowa zwana na potrzeby niniejszego Konkursu Jury przy udziale co 

najmniej 3 członków. 

2. Członkowie Jury przed przystąpieniem do wyboru laureatów zobowiązani są do 

podpisania deklaracji o bezstronności, poufności i przestrzegania zasad niniejszego 

Regulaminu. Deklaracja ta stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

3. W przypadku, gdy nie jest możliwe podpisanie deklaracji przez członka Jury, rezygnuje 

on z uczestnictwa w wyborze laureatów.  

4. Na każdym spotkaniu Jury ze swojego składu wybiera Przewodniczącego Jury.  

5. Ogłoszenie wyników Konkursu, tj. podanie Listy laureatów nastąpi w dniu konkursu to 

jest 6 listopada 2021  

 

6. Potrawy będą oceniane przez Jury ,które w drodze degustacji wyłoni zwycięzców trzech 

najlepszych potraw. 

-    I miejsce, 

-   II miejsce, 

              -   III miejsce, 

              -   nagroda specjalna od Wójta Gminy Błędów  

7. Kryteria brane pod uwagę podczas oceny to: 

-   Oryginalność i kreatywność  stoiska 0-10 pkt 

-   Wygląd i estetyka przygotowania oraz sposób dekoracji potraw  0-10pkt 

-   Walory smakowe potraw  0-10 pkt 

-   Subiektywne odczucia członków jury po degustacji 0-10 pkt 

Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołania. 

 

8. Uczestnicy konkursu otrzymają również pamiątkowe dyplomy za udział. 

⎯ I miejsca jest nagroda o wartości 500 zł (słownie: pięćset  złotych ) 

http://www.lgdwr.pl/


 

 

⎯ II miejsca nagroda o wartości 400 zł (słownie: czterysta  złotych ) 

⎯ III miejsca nagroda o wartości 300 zł (słownie: trzysta złotych ) 

⎯ Nagroda specjalna Wójta Gminy Błędów o wartości 1000 zł ( słownie: tysiąc 

złotych). 

 

§ 9 Przepisy końcowe 

 

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 21 października  2021 roku. 
  



 

 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu Konkursu na najsmaczniejszą potrawę  z grójeckich owoców   

 

…………………………… 
Imię i nazwisko 

 

…………………………… 
 

…………………………… 
Adres 

 

…………………………… 
Nr telefonu 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  
UCZESTNIKA KONKURSU 

  
Oświadczam, iż:   

1. Przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że 
wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną 
ekspozycję. 

2. Zgadzam się na opublikowanie zdjęć/zdjęcia na stronie www.lgdwr.pl. 
3. W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie, wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne 

publikowanie nagrodzonych fotografii (z prawem sublicencji) bez ograniczeń terytorialnych oraz 
opublikowanie mojego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania i wieku w materiałach 
promocyjnych związanych z Konkursem w wydawnictwach Organizatora oraz na stronie 
internetowej www.lgdpwr.pl, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i 
marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii 
każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, 
audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także 
rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach 
komputerowych, Internecie i TV. 

4. Zwalniam Organizatora z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie 
fotografii, a w przypadku pokrycia przez w/w podmiot jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu 
niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa w pkt. 1 ureguluję 
wszystkie związane z tym faktem koszty.  

 

 

…………………………… 
Podpis uczestnika Konkursu 
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu Konkursu na najsmaczniejszą potrawę  z grójeckich owoców  

 
 

 

 

…………………………… 
Imię i nazwisko 

 

…………………………… 
 

…………………………… 
Adres 

 

…………………………… 
Nr telefonu 

 

 

 

DEKLARACJA 
CZŁONKA JURY KONKURSU NA NAJSMACZNIEJSZĄ POTRAWĘ Z 

GRÓJECKICH OWOCÓW  
Deklaruję, iż:   

1. Nie  pozostaję z uczestnikami Konkursu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa i/lub podległości z 
tytułu zatrudnienia.  

2. Zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji ujawnionych mi, wytworzonych przeze mnie 
lub przygotowanych przeze mnie w  trakcie i jako rezultat oceny nadesłanych prac. 

3. Obowiązki związane z organizacją niniejszego Konkursu, w tym wybór laureatów, wypełnię  w  sposób  
uczciwy i sprawiedliwy.  

4. Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i będę go przestrzegać. 
 

 

 

…………………………… 
Podpis członka Jury Konkursu 

 

 


