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§1 ORGANIZATORZY 

Organizatorem konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich, zwanego dalej konkursem kulinarnym, jest 

Referat Promocji i Rozwoju Gminy. 

§2 TERMIN I MIEJSCE  

Konkurs kulinarny odbędzie się 29 października 2017 r. (niedziela) w świetlicy wiejskiej w Ruszowie w godz. 

15.00 – 17.00. 

§3 CEL KONKURSU KULINARNEGO 

1. Głównym celem organizowanego konkursu kulinarnego jest promocja produktów lokalnych mających 

korzenie w tradycji Ziemi Łabuńskiej . 

2. Dodatkowo celem konkursu kulinarnego jest: 

a) promocja wśród mieszkańców i uczestników konkursu kulinarnego potraw tradycyjnych, 

b) pobudzenie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój Gminy Łabunie i budowanie kapitału 

społecznego na tym obszarze, 

c) umożliwienie uczestnikom zaprezentowania własnych talentów, 

d) integracja i aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich (w tym dzieci, młodzieży, osób starszych  

i niepełnosprawnych), podniesienie ich wiedzy i świadomości o regionie i lokalnej tradycji  

oraz uczestnictwo w lokalnych wydarzeniach o charakterze kulturalnym, 



e) wzbudzenie w mieszkańcach poczucia więzi, 
f) umożliwienie wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń, podjęcia współpracy oraz wzajemnej 

inspiracji, 
g) wykreowanie przez uczestników specjałów kulinarnych opartych na produktach tradycyjnych i/lub 

regionalnych, 
h) integracja i aktywizacja kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Łabunie. 

§4 UCZESTNICY KONKURSU KULINARNEGO 

Konkurs kulinarny adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich (formalnych i nieformalnych) z terenu Gminy 

Łabunie.  

§5 WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest: 

a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego zaakceptowanie, 

b) nadesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu), 

2. Zgłoszenia należy przesłać pocztą tradycyjną lub mailową na adres: Urząd Gminy Łabunie ul. Zamojska 50, 

22-437 Łabunie lub dostarczyć osobiście do urzędu pok. 10, a.piela@labunie.com.pl 

3. Termin przesłania zgłoszenia upływa 20 października 2017 r.  

4. Dane osobowe zawarte w formularzu nie będą przekazywane i służą wyłącznie do celów związanych  
z działaniami organizacyjnymi konkursu kulinarnego. Wykorzystane zostaną do zaproszeń, informacji  
w materiałach reklamowych, itp. 

5. Uczestnik przesyłając formularz zgłoszeniowy, wyraża zgodę na zamieszczanie zdjęć i filmów prezentujących 
jego wizerunek i stoisko, w związku z relacjami z konkursu kulinarnego, na stronach internetowych bez 
jakichkolwiek zobowiązań wobec Organizatora lub osób trzecich. 

6. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do dostarczenia wcześniej przygotowanych potraw na miejsce 
oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu z uwzględnieniem degustacji przez komisję konkursową. Organizator 
podczas trwania konkursu zapewnia dostęp do kuchni. Na miejscu rozstrzygnięcia konkursu będzie można 
podgrzać potrawy.  

7.  Uczestnicy przygotowują konkursowe potrawy na własny koszt. 
8. Uczestnicy przyjeżdżają na miejsce na własny koszt. 

 

§6 OCENA KONKURSOWA 

1. Potrawy przygotowane przez uczestników będą oceniane przez Komisję Konkursową (skład trzyosobowy), 

która zostanie powołana przez Organizatora.  

2. Komisja Konkursowa będzie oceniać przygotowane potrawy w kategorii: danie główne 

3. Ocenie podlegać będzie: 

a) smak i pomysłowość przygotowanych potraw (0-10 pkt) 

b) estetyka (zachowanie proporcji, sposób serwowania, kolorystyka, wrażenia ogólne) (0-5 pkt) 

c)  związek z regionem (0-10 pkt) 

d) łatwość przyrządzania (0-5 pkt) 

3. Wygra to KGW, które uzyska najwyższą łączną liczbę punktów przyznaną przez Komisję Konkursową (na 

podstawie wyliczonej średniej). W przypadku, gdy taką samą liczbę punktów uzyskają dwa lub więcej dań, głos 

rozstrzygający należy do przewodniczącego Komisji. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje 

od nich odwołanie. Z posiedzenia komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół.  

 

§7 Nagrody 

1. Fundatorem nagród w konkursie kulinarnym jest Wójt Gminy Łabunie.  

2.Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody główne, rzeczowe (I, II, III miejsce). 

3. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania pozostałym uczestnikom wyróżnień. 

4. Na zakończenie konkursu odbędzie się wspólna degustacja i zapłonie ognisko integracyjne. 

 

 



 

§8 WARUNKI TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE 

1. Uczestnik jest zobowiązany do przybycia na miejsce odbywania się wydarzenia kulinarnego, co najmniej na 

30 minut przed rozpoczęciem, w celu przekazania potrawy konkursowej osobie przyjmującej. 

2. Organizator prowadzi reklamę za pomocą plakatów, zaproszeń, lokalnych mediów, stron www oraz portali 

społecznościowych. 

3. Organizator nie pokrywa Uczestnikom kosztów dojazdu na miejsce organizacji konkursu kulinarnego, ani 

żadnych innych kosztów, które poniósł Uczestnik w związku z udziałem w konkursie. 

 

§9 BEZPIECZEŃSTWO, ZABEZPIECZENIE I UBEZPIECZENIE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała oraz jakiekolwiek straty, 

kradzieże lub szkody w mieniu Uczestników powstałe z jakiejkolwiek przyczyny. 

2. Uczestnik pokrywa koszty szkód powstałych w majątku Organizatora, wynikające z niewłaściwego 

użytkowania zaplecza kuchennego. 

3. Uczestnik jest odpowiedzialny za działanie własne oraz osoby mu towarzyszącej. 

4. W przypadku powstania szkody w majątku Organizatora, spowodowanej przez osoby, o których mowa  

w pkt. 3, Uczestnik obciążony zostanie kosztami jej usunięcia stosownie do charakteru szkody. 

5. Organizator nie zapewnia ochrony mienia Uczestnika w godzinach trwania wydarzenia. 

6. Wszelkie wystawiane przez Uczestnika rzeczy muszą być legalne z punktu widzenia polskiego prawa  

i dopuszczone do obrotu. 

7. Wszelką odpowiedzialność za dystrybuowane produkty podczas wydarzenia ponosi Uczestnik. 

8. Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatora o dostrzeżonych 

zagrożeniach, nieprawidłowościach, wypadkach lub szkodach w celu ich eliminacji oraz sporządzania 

dokumentacji. 

9. Zarówno większy sukces jak i niepowodzenie wydarzenia kulturalnego jest wspólnym ryzykiem Organizatora 

i Uczestnika, od którego nie przysługują wzajemne roszczenia finansowe. 

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za działania Uczestnika niezgodne z obowiązującymi na terenie 

Polski przepisami prawa, w szczególności przepisami prawa podatkowego, a także działania Uczestnika 

niezgodne z aktami prawa miejscowego. 

2. W przypadku nie stosowania się do ustaleń Regulaminu, Organizator może zdecydować o wykluczeniu 

Uczestnika z wydarzenia kulturalnego. 

3. Ewentualne uwagi Uczestników powinny być niezwłocznie zgłaszane w formie pisemnej lub ustnej 

Organizatorowi. 

4. Reklamacje złożone po zakończeniu konkursu nie będą uwzględniane. 

5. Egzekwowanie ww. regulaminu powierza się Organizatorowi jak również osobom upoważnionym  

przez Organizatora. 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu oraz jego poprawianie. O wszelkich zmianach 

będzie informować Uczestników drogą mailową i/ lub telefonicznie. Uczestnik, który nie akceptuje 

wprowadzonych zmian regulaminu ma prawo rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu. 

7. Przypadki nieuwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. 

 


