Regulamin konkursu „Smaki Regionu - GAR” edycja I
realizowany w ramach projektu współpracy, pn. „Gotowanie Atrakcją Regionu”, przez
LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI” z siedzibą w Kazimierzu Biskupim, ul. Plac
Wolności 2. Nr projektu: 00013-6936-UM1520016/19

I. Postanowienie ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia rekrutacji i udziału

2.

3.
4.

II.

w konkursie kulinarnym „Smaki Regionu - GAR” edycja I realizowanym w ramach projektu
współpracy, pn. „Gotowanie Atrakcją Regionu” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie
i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Partnerami projektu są LGD „Między Ludźmi i Jeziorami”
oraz LGD Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”.
Organizatorem konkursu jest: LGD ,,MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI” z siedzibą w Kazimierzu
Biskupim przy ul. Plac Wolności 2, 62-530 Kazimierz Biskupi, wpisane do rejestru stowarzyszeń
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania Nowe Miasto Wilda, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000262215, Regon 300371840, NIP 6652791338.
Niniejszy regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu, określa prawa i obowiązki jego
uczestników i Organizatora.
Regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej prowadzonej
przez Organizatora pod adresem www.ludzieijeziora.pl

Cele konkursu

1. Celem konkursu jest:
a) Identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o potrawach regionalnych oraz ich utrwalenie w postaci produkcji
filmowych.
b) Promocja produktów regionalnych.
c) Wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami konkursu oraz pomiędzy partnerami
projektu, w ramach którego organizowany jest niniejszy konkurs.
d) Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, a w szczególności kulinarnego
wraz ze wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej.
e) Działania w zakresie współpracy służącej rozwojowi obszaru.

III.

Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem konkursu są przepisy na potrawy tradycyjne Wigilijne i Bożonarodzeniowe, tj.:
 charakteryzujące się szczególnymi cechami, znanymi w okolicy, wywodzącymi się z tradycji
i kultywowanymi w regionie zwyczajami Wigilijnymi i Bożonarodzeniowymi

 z użyciem lokalnych produktów i surowców,
2. Potrawą jest odpowiednio przygotowane pożywienie będące jednym ze składników posiłku (danie główne)
3.

podawane na gorąco lub zimno. Za potrawę w ramach konkursu nie uznaje się: ciast, wyrobów
cukierniczych, desery, napojów.
Nie będą brane pod uwagę potrawy wymyślone na potrzeby konkursu oraz z udziałem sztucznych
polepszaczy smaków.
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IV. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.
2. Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności
3.
4.
5.
6.

prawnych oraz zamieszkałe na obszarze jednej z gmin: Kazimierz Biskupi, Kleczew, Skulsk, Ślesin
i Wilczyn; spełniające warunki określone w regulaminie.
Uczestnikiem może być jedna osoba lub zespół złożony z 2 osób (zgłoszonych wspólnie)
Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy organizatora jak również ich małżonkowie, dzieci,
rodzice oraz rodzeństwo.
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy przepisy na potrawy.
Warunkiem udziału jest:
a) kompletne wypełnienie i terminowe (podane w ogłoszeniu) złożenie karty zgłoszenia, która musi
zawierać:
 nazwę potrawy,
 wyszczególnione składniki z proporcjami podanymi na ilość porcji,
 dokładny opis wykonania,
 szczegółowy opis zawierający charakterystykę cech tradycyjnych wynikających tradycji
Wigilijnych i Bożonarodzeniowych.
b) Złożenie oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych oraz zgody na wykorzystywanie
wizerunku.

7. Uczestnik konkursu będzie jednocześnie aktorem podczas produkcji filmu kulinarnego,
prezentującego proces przygotowania potrawy konkursowej zgłoszonej przez uczestnika.

V. Przebieg konkursu
Etap I konkursu:
Ogłoszenie konkursu - Przyjęcie kart zgłoszenia – Ocena formalna 1. Konkurs
ogłoszony zostanie na stronie internetowej Organizatora.
2. Ogłoszenie o konkursie zostanie również rozesłane drogą elektroniczną do jednostek samorządowych
obszaru działania Organizatora.
3. Osoba chcąca zostać uczestnikiem konkursu dokonuje zgłoszenia drogą pocztową
lub osobiście w biurze Organizatora, przesyłając lub dostarczając wypełnioną kartę zgłoszenia
wraz z załącznikami, tj. wraz z własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem dotyczącym
przetwarzania danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku.
4. Weryfikacja formalna zgłoszeń dokonana zostanie przez pracowników Organizatora w terminie 7 dni
od zakończenia terminu przyjmowania zgłoszeń.
Etap II konkursu:
Ocena merytoryczna przepisów i wyłonienie uczestników III etapu
1. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora, spośród zgłoszeń spełniających kryteria I Etapu
konkursu dokona oceny merytorycznej przepisów na potrawy tradycyjne według kryteriów
określonych w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
2. Komisja konkursowa dokona oceny 10 wybranych przepisów na potrawy.
3. Uczestnicy, których potrawy zostaną wybrane w II Etapie konkursu zaproszeni zostaną do udziału
w produkcji filmowej, dokonującej zapisu procesu przygotowania zgłoszonej potrawy. Przepisy
zostaną również zamieszczone
w publikacji promującej potrawy regionalne, wydanej
przez Organizatora po zakończeniu konkursu.
4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
5. Informacja o wynikach II Etapu konkursu ukarze się na stronach Organizatora.
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Etap III konkursu:
Głosowanie internautów
1. Po zakończeniu II etapu konkursu nastąpi produkcja 10 wybranych filmów kulinarnych
(instruktażowych), gdzie aktorami będą wybrani Uczestnicy (10 osób/zespołów osób).
2. Miejsce produkcji filmów: Restauracja Dom Weselny “VIVAT”, Półwiosek Stary 55, gmina Ślesin;
3. Powstałe produkcje filmowe udostępnione zostaną na portalu społecznościowym
(Facebook) Organizatora w celu przeprowadzenia głosowania internautów (o udostępnieniu filmów
i rozpoczęciu głosowania, uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie).
4. Głosowanie internautów trwać będzie minimum 30 dni kalendarzowych.
5. Warunki głosowania internautów:
a) Aby móc zagłosować w Konkursie, należy posiadać aktywny profil na Facebooku, zgodnie z definicją
tego pojęcia zawartą w serwisie Facebook (zwany dalej: Profilem), założony i prowadzony zgodnie
z Regulaminem opublikowanym przez Facebook oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami
lub wytycznymi
Facebooka, a następnie wejść na profil (wydarzenie) Stowarzyszenia "Między Ludźmi i Jeziorami"
i oddać co najmniej jeden głos, poprzez użycie przycisku „Lubię to”, na wybrany film konkursowy
z zaprezentowanych w galerii.
b) Jedna osoba może oddać maksymalnie 10 głosów (po 1 na każdy z zaprezentowanych filmów
konkursowych) przy użyciu wyłącznie jednego konta osobistego w serwisie Facebook.com.
c) Uczestnicy konkursu jak i głosujący mogą udostępniać prace konkursowe na swoich prywatnych
profilach. Z zastrzeżeniem, że tylko polubienia zebrane pod postem Organizatora będą uwzględnione
w dalszej punktacji.
d) Wykonawca zastrzega sobie prawo do odjęcia głosów zebranych pod pracami konkursowymi, wobec
których zachodzi podejrzenie, że zostały oddane sprzecznie z prawem, zasadami, politykami
lub wytycznymi Facebook oraz niniejszego Regulaminu, szczególnie dotyczy to głosów oddanych
przy użyciu kont fikcyjnych w Serwisie.
1. Polubienia zebrane pod filmami zamienione będą na punkty (1 polubienie = 1 pkt.).
2. Film, który zbierze najwięcej polubień zdobędzie najwięcej punktów.
Etap IV konkursu:
Rozstrzygnięcie konkursu, wyłonienie zwycięzców
1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się po zsumowaniu głosów internautów oraz Komisji
konkursowej powołanej przez Organizatora.
2. Zwycięzcy konkursu zaproszeni zostaną na uroczyste wręczenie nagród.

VI. Nagrody
1. Przewiduje się następujące nagrody:
a) Bony wymienne na nagrody rzeczowe:
− za I miejsce bon towarowy o wartości 2 000,00 zł
− za II miejsce bon towarowy o wartości 1 500,00 zł
− za III miejsce bon towarowy o wartości 600,00 zł.
b) Wyróżnienie przyznane przez Organizatora wraz z bonem o wartości 300 zł.

c) Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowe podziękowania i drobne upominki.

VII. Obowiązki organizatora
1. Wybór i finansowanie podmiotu, któremu zlecona zostanie usługa wykonania filmów.
2. Prowadzenie nadzoru technicznego i sanitarnego miejsca, w którym prowadzone będą nagrania filmów
konkursowych.

3. Wynajęcie miejsce do nagrania filmu konkursowego.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

− działania i zaniechania dokonane przez Uczestnika podczas kręcenia filmu konkursowego,
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5.

− szkody materialne lub szkody powstałe na zdrowiu Uczestników w trakcie kręcenia filmu
konkursowego spowodowane działaniem lub zaniechaniem Uczestników,
− szkody będące skutkiem naruszania przez Uczestników praw osób trzecich,
− za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w trakcie kręcenia filmu
konkursowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika za niewykonanie jakichkolwiek
obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane
wystąpieniem „Siły Wyższej“, czyli zdarzenia poza kontrolą Organizatora, w tym m.in. zdarzenie
losowe, wojnę, powstanie, zamieszki, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież istotnego
sprzętu, umyślną szkodę, atak cybernetyczny, strajk, lock-out, warunki atmosferyczne, zabezpieczenie na
rzecz osoby trzeciej, wymogi wynikające z obronności kraju, akty i regulacje organów administracji
państwowej lub samorządowej.

VIII. Obowiązki uczestnika
1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń Organizatora i podmiotu, któremu zlecona
2.
3.

zostanie usługa wykonania filmów na etapie postprodukcji i produkcji.
Uczestnik współpracuje w czasie produkcji i postprodukcji z podmiotem któremu zlecona została usługa.
Koszty zakupu artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania potrawy w celu wykonania
produkcji filmowej, dojazdu oraz ubezpieczenia w trakcie trwania nagrań filmów kulinarnych
spoczywa po stronie uczestnika konkursu.

4. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas nagrań sobie samemu bądź innym Uczestnikom,
które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania

IX. Inne postanowienia
1. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na publikację, bez prawa odrębnego wynagradzania,
2.

zgłoszonych do konkursu przepisów oraz zdjęć potraw konkursowych.
Udział w konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełną akceptację.

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracowników biura LGD „MIĘDZY LUDŹMI I
JEZIORAMI” pod numerem tel. (63) 240 26 03, adres e-mailowy: leader@ludzieijeziora.pl oraz w biurze
LGD przy ul. Plac Wolności 2, 62-530 Kazimierz Biskupi.
Zapraszamy do udziału i życzymy wielu ciekawych pomysłów!!!!!!

Zał. nr 1- Karta zgłoszenia wraz z oświadczeniem dotyczącego przetwarzania danych osobowych oraz zgody
na wykorzystywanie wizerunku.
Zał. nr 2 – Kryteria oceny komisji Konkursowej
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