
 
  
 
 

 

„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” 

 

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU  

W EKOLOGICZNYM KONKURSIE KULINARNYM 

organizowanym przez 

Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe „Do Źródeł” 

Zgłaszam uczestnictwo w Ekologicznym Konkursie Kulinarnym realizowanym w ramach projektu 

pn. „Organizacja wydarzeń wspierających aktywne i ekologiczne postawy mieszkańców Gminy 

Krasnobród”. 

TERMIN: 15.10.2021 r.  

MIEJSCE REALIZACJI: Krasnobrodzki Dom Kultury w Krasnobrodzie 

1. UCZESTNIK: (proszę wybrać jedną odpowiedź): 

□  Osoba fizyczna 

□  Stowarzyszenie 

□  Koło Gospodyń Wiejskich   

□  Producent lokalny 

□  inne ……………………………. 

 

2. DANE UCZESTNIKA / ORGANIZACJI  (proszę wypełnić drukowanymi literami) 

 1. Imię i nazwisko  1. Nazwa organizacji  

  

 2. Data i miejsce urodzenia   2. NIP 

  

 3. Adres zamieszkania   3. Adres siedziby 

  

 4. Dane do kontaktu, telefon  4. Dane do kontaktu, telefon 

  

 



 
  
 
 

 

„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” 

 

PROSZĘ ZAZNACZYĆ I WYPEŁNIĆ POLA Z WYBRANEJ KATEGORII 

 

□ ZGŁOSZENIE POTRAWY DO I KATEGORII -TRADYCYJNE CIASTO 

 

II INFORMACJA O POTRAWIE -dokładny opis potrawy 

1. Nazwa potrawy 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Składniki  potrawy: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Przepis/sposób wykonania:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Z jakich produktów wykonano potrawy (dzięki jakim elementom potrawa wyróżnia się od 

innych tego typu –np. poprzez ekologiczne wykorzystanie lokalnych surowców, regionalnych 

produktów/składników, tradycyjnych metod produkcji, unikalnych zasobów regionu i/lub 

nawiązuje do elementów charakterystycznych dla powiatu zamojskiego i Gminy Krasnobród ) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………….. 

Data i podpis  
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□ ZGŁOSZENIE POTRAWY DO II KATEGORII - POTRAWA MIĘSNA 

 

II INFORMACJA O POTRAWIE -dokładny opis potrawy 

1. Nazwa potrawy 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Składniki  potrawy: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Przepis/sposób wykonania:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Z jakich produktów wykonano potrawy (dzięki jakim elementom potrawa wyróżnia się od 

innych tego typu –np. poprzez ekologiczne wykorzystanie lokalnych surowców, regionalnych 

produktów/składników, tradycyjnych metod produkcji, unikalnych zasobów regionu i/lub 

nawiązuje do elementów charakterystycznych dla powiatu zamojskiego i Gminy Krasnobród ) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………….. 

Data i podpis  
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□ ZGŁOSZENIE POTRAWY DO III KATEGORII -POTRAWA NA BAZIE 

LOKALNYCH PRODUKTÓW 

 

II INFORMACJA O POTRAWIE -dokładny opis potrawy 

1. Nazwa potrawy 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Składniki  potrawy: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Przepis/sposób wykonania:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Z jakich produktów wykonano potrawy (dzięki jakim elementom potrawa wyróżnia się od 

innych tego typu –np. poprzez ekologiczne wykorzystanie lokalnych surowców, regionalnych 

produktów/składników, tradycyjnych metod produkcji, unikalnych zasobów regionu i/lub 

nawiązuje do elementów charakterystycznych dla powiatu zamojskiego i Gminy Krasnobród ) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………….. 

Data i podpis  

 


