
 
  
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  

Grant pn. „Organizacja wydarzeń wspierających aktywne i ekologiczne postawy mieszkańców Gminy Krasnobród” mający na celu organizację wydarzeń promujących zdrowy 

styl życia oraz zdrowe odżywanie, które przyczynią się do zwiększenia wiedzy ekologicznej mieszkańców, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  

na lata 2014-2020. Grant realizowany w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Nasze Roztocze” 

Regulamin Ekologicznego Konkursu Kulinarnego  

na najsmaczniejszą potrawę regionalną  
 

organizowanego przez  

Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe „Do Źródeł” 

 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Organizatorem „Ekologicznego Konkursu Kulinarnego na najsmaczniejszą potrawę regionalną” 

jest Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe „Do Źródeł” z siedzibą w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36, 22-

440 Krasnobród, zwane dalej „Organizatorem”. 

 

§ 2 

Konkurs organizowany jest na obszarze powiatu zamojskiego, Gmina Krasnobród.  

 

§ 3 

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

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z grantu realizowanego w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Nasze Roztocze”. 

 

  II CEL KONKURSU 

§ 4 

1. Identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o lokalnych produktach i potrawach żywnościowych. 

2. Poszukujemy potraw specyficznych, charakterystycznych dla danego powiatu, w szczególności 

Gminy Krasnobród, które mogą stać się jego wizytówką. 

3. Realizacja Konkursu pozwoli na wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców gminy 

Krasnobród poprzez podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska oraz 

zdrowego stylu życia. Planowane do realizacji zadania w ramach projektu grantowego mają na celu 

organizację wydarzeń promujących zdrowy styl życia oraz odżywianie, które przyczynią się do 

zwiększenia wiedzy ekologicznej mieszkańców.  
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III WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

§ 5 

1. Konkurs ma charakter otwarty.  

2. Uczestnikami Konkursu mogą być: osoby fizyczne, organizacje pozarządowe w tym koła gospodyń 

wiejskich, stowarzyszenia oraz producenci lokalni z terenu gminy Krasnobród. 

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest: 

1) nadesłanie pocztą elektroniczną, dostarczenie pocztą tradycyjną lub osobiście do dnia 14.10.2021 r. 

do godz. 15:00 (liczy się data i godzina wpływu zgłoszenia) do siedziby Stowarzyszenia Kulturalno-

Naukowego „Do Źródeł” lub Krasnobrodzkiego Domu Kultury  wypełnionego Zgłoszenia do udziału 

w Konkursie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i wraz z regulaminem 

dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz Krasnobrodzkiego Domu Kultury, a także na stronach: 

www.krasnobrod.pl i www.kultura.krasnobrod.pl. 

2) przygotowanie potrawy konkursowej i dostarczenie jej w dniu rozstrzygnięcia konkursu  

15.10.2021 r.  

4. Jeden uczestnik/organizacja może zgłosić po jednej potrawie do każdej z kategorii. 

 

 

IV PRZEDMIOT KONKURSU 

 

§ 6 

1. Przedmiotem Konkursu jest identyfikacja i promocja oryginalnych, zdrowych proekologicznych 

potraw z wykorzystaniem zasobów lokalnych, a w szczególności: 

- domowych wyrobów kulinarnych, 

- potraw tradycyjnych, 

- przetworów domowych, 

- potraw z runa leśnego,  

- innych potraw, w tym np. domowych wypieków. 

2. Potrawy zgłoszone do Konkursu powinny charakteryzować się następującymi cechami: 

a) Wyjątkowość –potrawy, zwłaszcza jeśli wynika ona ze związku z regionem, poprzez 

wykorzystanie lokalnych surowców i tym samym odróżnia się na tle innych potraw tego typu. 

b) Jakość –potrawy muszą się wyróżniać ponadprzeciętną jakością. Jakość ta może być mierzona 

rodzajem zastosowanych surowców.  

c) Dostępność i rozpoznawalność –potrawy powinny być regularnie dostępne w regionie, 

z uwzględnieniem specyfiki cyklu produkcyjnego i oferty sezonowej. 

d) Wpływ na środowisko –pozyskiwane do wyrobu potrawy surowce nie powinny naruszać dobra 

przyrody, wszystkie etapy produkcji i dystrybucji oraz rozkładu nie mogą negatywnie wpływać na stan 

środowiska.  
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V PRZEBIEG KONKURSU  

 

§ 7 

1. Produkty będą oceniane w następujących kategoriach: 

-I KATEGORIA -Tradycyjne ciasto 

-II KATEGORIA -Potrawa mięsna 

-III KATEGORIA -Potrawa na bazie lokalnych produktów.  

2. Potrawy konkursowe należy dostarczyć do miejsca rozstrzygnięcia konkursu tj. Krasnobrodzkiego 

Domu kultury, w dniu 15.10.2021 r. o godz. 16:00  

3. Podczas konkursu nastąpi prezentacja połączona z degustacją potraw. 

4. Oceny potraw w każdej z kategorii, dokonuje Jury złożone z co najmniej 4 osób. Jury Konkursową 

Prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Naukowego „Do Źródeł”. 

5. Jury ocenia potrawy konkursowe pod względem zgodności z tematem Konkursu oraz wymaganiami 

Regulaminu biorąc pod uwagę: 

- sposób prezentacji,   

- walory smakowe, 

- wykorzystanie lokalnych produktów, 

- przygotowanie zgodnie z systemem zero waste. 

6. W każdej z kategorii zostaną przyznanie 3 miejsca. 

7. Jury konkursu, po ocenie i degustacji zaprezentowanych potraw przyzna:  

-po 3 nagrody w każdej kategorii, miejsca od I do III;  

8. Jury zastrzega sobie inny podział nagród, m.in. przeznaczenie w uzasadnionych przypadkach 

upominków dla wszystkich uczestników konkursu.  

9. Decyzja Jury jest ostateczna – nie dopuszcza się możliwości odwołania od niej. 

 

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§8 

Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, które 

zostały podane w Zgłoszeniu do udziału w Konkursie i publikację, bez odrębnego wynagrodzenia, 

zgłoszonych do Konkursu przepisów oraz zdjęć potraw konkursowych. 

 

§ 9 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe „Do Źródeł” 

z siedzibą przy ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród oraz Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie, 

ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin. 
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§ 10 

Wszystkie kwestie nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.  

 

§ 11 

Wszystkie pytania dotyczące spraw nie wyszczególnionych w regulaminie, a związane  

z organizacją konkursu prosimy kierować na adres: 

-tel. 84 660 71 17, e-mail: kontakt@kultura.krasnobrod.pl 

-tel. 84 660 76 91, e-mail: mmiecznik@krasnobrod.pl 


