Regulamin
konkursu na prezentację produktu/usługi lokalnej
§1
Organizator przeglądu
Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa we
współpracy z Gminą Łabiszyn. Konkurs zostanie przeprowadzony podczas VII Pałuckiego
Festynu Ludowego 20 lipca 2019 roku w Łabiszynie na Stadionie Miejskim ul. Żnińska, powiat
żniński województwo Kujawsko – Pomorskie.
§2
Cel przeglądu
Celem konkursu jest:
- prezentacja produktu/ usługi lokalnej
- upowszechnianie wiedzy na temat produktów/usług lokalnych
- zaangażowanie pokoleń do upowszechniania lokalnej tradycji
- promocja regionu i samych twórców i producentów
Produkt lokalny to wyrób lub usługa, związane z konkretnym obszarem geograficznym (kulturowo,
historycznie lub poprzez miejsce wytwarzania), i z którym utożsamiają się mieszkańcy regionu.
Produkt taki musi charakteryzować się tym, że wytwarzany jest w sposób niemasowy, przyjazny dla
środowiska, z surowców lokalnie dostępnych. Produktem lokalnym mogą być produkty spożywcze,
napoje regionalne oraz wyroby rękodzielnicze, artystyczne.
§3
Warunki uczestnictwa
Do udziału w konkursie mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub inne podmioty nie
posiadające osobowości prawnej, prowadzące swoją podstawową działalność lub wytwarzające
produkty na terenie funkcjonowania Lokalnej Grupy Działanie Pałuki – Wspólna Sprawa, Lokalnej
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Grupy Działanie „Czarnoziem na soli”, Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi wokół szlaku
piastowskiego”, Lokalnej Grupy Działania Dolina Wełny.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest :
a) złożenie formularza zgłoszeniowego do organizatora ( formularz zgłoszeniowy udostępniony
jest na stronie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa www.lgd-paluki.pl ) do 15.06.2019r.
b) prezentacja produktu/usługi na scenie przed publicznością w dniu 20.07.2019r.
c) organizacja stoiska promocyjnego podczas trwania festynu
Pierwszy etap oceny zostanie przeprowadzony przez powołaną Komisję. Przy wstępnej ocenie będzie
brany opis zgłoszonego produktu. Do wybranych osób/podmiotów zostanie wysłana informacja za
pomocą maila/poczty tradycyjnej o zakwalifikowaniu się do konkursu.
§3
Warunki dotyczące prezentacji
1. Produkty będą oceniane w następujących kategoriach:
a) Produkty spożywcze: domowe wyroby kulinarne, potrawy tradycyjne, oparte na produktach
lokalnych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, domowe wypieki oraz potrawy z runa
leśnego;
b) Napoje regionalne: bezalkoholowe i alkoholowe;
c) Wyroby rękodzielnicze, artystyczne.
2. Każdy uczestnik w ciągu 10 minut na scenie winien zaprezentować swój produktu/usługę. Zachęca
się uczestników do „zabawnego sposobu” zaprezentowania swojego produktu/usługi oraz przy
użyciu gwary charakterystycznej dla danego regionu. Uczestnik może do prezentacji produktu
wykorzystać rekwizyty, podkład muzyczny a także może zaprosić na scenę uczestników festynu.
3. Maksymalna liczba osób przewidziana do prezentacji produktu/usługi na scenie to 3 osoby.
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4. Zgłaszane produkty/usługi powinny charakteryzować się: wysoką jakością, oryginalnością,
atrakcyjnością dla osób spoza terenów

działania czterech wyżej wymienionych lokalnych grup

działania.
5. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić jeden produkt w każdej kategorii.
6. Godziny prezentacji zostaną podane uczestnikom konkursu w możliwie najbliższym terminie,
najpóźniej 7 dni przed konkursem.
§4
Zasady oceny
1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora oceni zaprezentowane produkty kulinarne,
wytwory rękodzielnicze w dwóch etapach według następujących kryteriów:
I) pierwsze wrażenie (wygląd, estetyka, prezentacja produktu, opakowanie itp.);
II) wykorzystanie lokalnych surowców, metoda wytworzenia, związek z regionem, historia itp;
III) doznania smakowe, zapachowe (kryterium dotyczy kategorii a), b);
IV) widowiskowość prezentacji.
2. Zadaniem komisji będzie ocena oraz przyznanie trzech nagród za zajęcie kolejno I, II oraz III
miejsca.
3. Komisja w szczególnych przypadkach oraz w miarę posianych możliwości może przyznać
dodatkowe nagrody.
4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. Od oceny jury nie przewiduje się odwołań.
§5
Komisji konkursowa
1. Produkty/usługi oceniają członkowie komisji konkursowej.
2. W skład komisji konkursowej wchodzą minimum 3 osoby.
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3. Z prac komisji zostanie sporządzony protokół.
§6
Nagrody
1.Organizator przewiduje nagrody za zajęcie :
Miejsce I – nagroda w postaci 150 spotów reklamowych, 1 minutowych w Radiu Żnin FM
(kampania miesięczna), udział w audycji radiowej „Rolniczy poranek”- 20 minut, zaprojektowanie
oraz wydruk 50 wizytówek,
Miejsce II – nagroda w postaci 75 spotów reklamowych, 1 minutowych w Radiu Żnin FM,
(kampania dwutygodniowa) udział w audycji radiowej „Rolniczy poranek”- 15 minut,
zaprojektowanie oraz wydruk 50 wizytówek
Miejsce III – nagroda postaci 50 spotów reklamowych, 1 minutowych w Radiu Żnin FM, (kampania
tygodniowa) udział w audycji radiowej „Rolniczy poranek”- 15 minut, zaprojektowanie oraz wydruk
50 wizytówek
2. Nagrody, dyplomy zostaną ufundowane przez Lokalną Grupę Działania Pałuki – Wspólna Sprawa.
3. Organizator, na wniosek komisji konkursowej, może przyznać dodatkową nagrodę lub wyróżnienie.
4. Organizator zastrzega sobie również prawo do nie przyznania jednej z nagród lub przyznanie
nagrody ex aequo.
§7
Postanowienia końcowe
1. Biorący udział w konkursie podmioty akceptują treść niniejszego regulaminu.
2. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji patronującej.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione przez uczestników w
czasie konkursu.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć i filmu z wydarzenia w
materiałach reklamowych, promocyjnych, Internecie lub w inny sposób bez wypłacania honorariów.
5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
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6. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w siedzibie stowarzyszenia LGD Pałuki – Wspólna Sprawa
osobiście lub przesłać pocztą na adres siedziby stowarzyszenia: Lokalna Grupa Działania Pałuki –
Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6, 88-400 Żnin lub przesłać drogą mailową na adres:
a.wozniak@lgd-paluki.pl
7. Szczegółowych informacji o konkursie udziela p. Anita Woźniak, pracownik biura LGD Pałuki –
Wspólna Sprawa, tel. 609 996 155
Załączniki:
1.

Formularz zgłoszeniowy.
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