„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Operacja pt. „Festyn ekologiczny’’ realizowana w ramach Projektu Grantowego „Ekologia i ekoturystyka-promocja
i wsparcie działań pozytywnie wpływających na ochronę środowiska oraz przeciwdziałających zmianom klimatu”

REGULAMIN KONKURSU
,,Moja spiżarnia smaków’’

MIEJSCE I TERMIN KONKURSU
1. Zalew rekreacyjny Buczyna w Bogorii, 26 sierpień 2018 r., godz. 14.00.
ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie ,,Nasza Gmina Bogoria’’.
PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu są domowe przetwory przygotowywane własnoręcznie
w gospodarstwach domowych, na bazie ekologicznych produktów z przydomowych
gospodarstw, sadów i lasów.
CEL KONKURSU
1. Promocja tradycyjnych produktów lokalnych obszaru LGD ,,Białe Ługi’’.
2. Integracja i współpraca organizacji.
ZASADY UDZIAŁU
1. Konkurs adresowany jest do stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich i grup
nieformalnych z terenu LGD ,,Białe Ługi’’ z wyłączeniem Organizatora.
2. Uczestnicy konkursu przygotowują produkty z należytą starannością, z zachowaniem
zasad higieny. Na własny koszt przygotowują i dostarczają na miejsce produkty
konkursowe, zapewniają obsługę podczas degustacji.
3. Po ocenie przez komisję produkty konkursowe przeznaczone zostają do degustacji.
4. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do dnia 22-08-2018 r. :
- drogą pocztową na adres Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii, ul. Spacerowa 3,
28-210 Bogoria
- drogą mailową na adres gok0@gazeta.pl
- lub osobiście Bogoria, ul. Spacerowa 3.
5. Karta zgłoszenia dostępna na stronie internetowej www.gok-bogoria.pl.,
biuro@bialelugi.pl
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KOMISJA KONKURSOWA I KRYTERIA OCENY
1. Komisję do oceny powołuje Organizator konkursu.
2. Oceniając produkt konkursowy komisja będzie brała pod uwagę:
- walory smakowe, recepturę, różnorodność produktów, nawiązanie do tradycji,
walory estetyczne, formy prezentacji i przygotowania do degustacji (dekoracja, strój
itp.)
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Organizator zapewnia nagrody pieniężne:
I miejsce – 300,00 zł.
II miejsce – 250,00 zł.
III miejsce – 200,00 zł.
wyróżnienie - 100,00 zł.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu
26 sierpnia 2018 r. o godz. 18.00.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zapewnia uczestnikom miejsce w namiocie konkursowym, stół i 2 ławy
(bez dostępu do prądu)
2. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu.
3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 15 867 41 65, 509 860 399
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. Organizator zastrzega sobie
prawo do ewentualnych zmian w Regulaminie i podziału nagród.
Ocena komisji jest ostateczna.
Biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7, art. 8 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Załącznik
1. Karta Zgłoszenia.

