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R e g u l a mi n  K o n ku r s u  
 „W babcinej kuchni.  Nasze Dziedzictwo Kulinarne”

Rozdział I 
Przepisy ogólne

1. Organizatorem  konkursu  jest  Lokalne  Grupa  Działania  (zwana  dalej  LGD)  Stowarzyszenie  
„WIR”  –  Wiejska  Inicjatywa  Rozwoju  z  siedzibą  w  Stargardzie  Szczecińskim,  Rynek 
Staromiejski 5, zwana dalej Organizatorem.

2. Celem konkursu jest:
1) Województwo  Zachodniopomorskie  ma  bardzo bogate  dziedzictwo  kulinarne,  niezmiernie 

różnorodne ze względu na historię Ziem Zachodnich, dlatego  poznanie potraw z obszaru 
LGD związanych z polską tradycją, od lat wytwarzanych tymi samymi metodami i według 
tych samych receptur to przykład ocalenia tradycji kulinarnych.

2) Promocja  tradycji  kulinarnych   obszaru  działania  LGD  tj  Gmin  Chociwel,  Kobylanka, 
Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard Szczeciński, Suchań.

3. W konkursie może brać udział każdy za wyjątkiem członków Zarządu i Rady Stowarzyszenia 
„WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju oraz członków Jury.

4. Nadesłanie  prac  na  Konkurs  oznacza  akceptację  jego  warunków,  wyrażonych  w niniejszym 
regulaminie.

Rozdział II 
Przepisy dotyczące przesłanych receptur i wyłonienie  najciekawszych

5. Konkurs składa się z dwóch etapów.
6. W pierwszym etapie każdy uczestnik może nadesłać od 1 do 3 przepisów.
7. Każdy z  nadesłanych  przepisów musi  zawierać  krótki  opis  przedstawiający  historię  potrawy, 

recepturę i wykonanie. 
8. Nadesłane przepisy potraw związane są tematycznie z polskimi świętami lub   porami roku lub  

szczególnymi tradycjami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie w rodzinie.
9. Z pośród nadesłanych receptur jury wybiera 12, 
10. Osoby,  które  wysłały  receptury  i  zakwalifikowały  się  do  II  etapu  zostaną  zaproszone  na 

prezentację potrawy w wyznaczonym miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora.
11. Receptury  w  formie  papierowej  należy  nadsyłać  na  Konkurs  jako  przesyłkę  pocztową  lub 

przesyłkę kurierską (na koszt nadsyłającego) z dopiskiem „Konkurs kulinarny” lub dostarczać 
osobiście do siedziby Organizatora:

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
Rynek Staromiejski 5

73-110 Stargard Szczeciński



Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

12. Każda przesyła powinna zostać oznaczona na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, adresem 
zamieszkania.

13. Do  koperty  zaadresowanej  do  Stowarzyszenia  „WIR”  –  Wiejska  Inicjatywa  Rozwoju  z 
dopiskiem  „Konkurs  kulinarny”  należy  włożyć  oznaczoną  pracę  (prace)  oraz  formularz 
zgłoszeniowy, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.

14. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. 
Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w Konkursie. 

15. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie  
brały udziału w żadnym konkursie.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych  
wyżej wymogów. 

17. Organizator  nie  zwraca  prac  biorących  udział  w  Konkursie,  prac  zdyskwalifikowanych  jak 
również z niego wyłączonych.

Rozdział III 
Terminarz

18. Konkurs trwa od 1 lutego 2012 r. do 30 kwietnia  2012 r  .-   I etap, zakończenie II etapu do 30   
czerwca 2012 r 

19. Organizator powoła jury Konkursu w składzie trzyosobowym:  jeden specjalistów w dziedzinie 
dziedzictwa kulinarnego.

20. Ocena prac przez Jury nastąpi do 15 maja  2012 r   Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega 
weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc  
równorzędnych.

21. Ponadto z prac uczestników biorących udział  w konkursie Organizator wybierze trzy potrawy 
które  otrzymają  nagrodę główną, oraz dziewięć  potraw, które otrzymają wyróżnienia. 

22. Wyniki  Konkursu  zostaną  podane  na  stronie  internetowej  Stowarzyszenia  „WIR”  –  Wiejska 
Inicjatywa Rozwoju pod adresem: www.wir-lgd.org.pl 

Rozdział IV 
Nagrody i wyróżnienia

23. Organizator przewiduje następujące nagrody:
1) 3 nagrody główne, rzeczowa do wysokości 200,00 zł ( sprzęt AGD)
2) 9 wyróżnień- nagrody  rzeczowe do wysokości 50,00 zł (książki o tematyce kulinarnej)

Rozdział V 
Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs

23. Organizator  uzyskuje  prawo  do  umieszczania  nadesłanych  na  Konkurs  prac  (oznaczonych 
imieniem  i  nazwiskiem  autora)  w  lokalnej  prasie,  a  także  do  wielokrotnej  ekspozycji  prac  
nadesłanych  na Konkurs  w szczególności  na  stronach internetowych  Organizatora  lub innych 
publikacjach.

24. Organizator  uzyskuje  prawo  do  wielokrotnego  umieszczania  prac  nadesłanych  na  Konkurs 
(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach.

25. Uprawnienia,  o  których mowa powyżej  w ust.  23 i  24,  przysługują  Organizatorowi  konkursu 
nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w ust. 10 
niniejszego Regulaminu.

http://www.wir-lgd.org.pl/
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