LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Ziemia Przemyska” Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl tel. 16 676 02 57, 691 079 944, fax. 16 676 02 53

Regulamin Konkursu
„Regionalny przepis”
realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

1. Organizacja Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Lokalna
Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl.

Grupa

Działania

„ZIEMIA

PRZEMYSKA”,

2. Cel Konkursu
a) kreowanie potraw lokalnych,
b) promocja bogactwa walorów smakowych, zdrowotnych, estetycznych i wizualnych lokalnych potraw,
c) kultywowanie tradycji kulinarnych regionu,
d) aktywizacja mieszkańców,
e) wymiana doświadczeń i przepisów,
f) budowa więzi lokalnych,
g) promocja obszaru LGD.
3. Uczestnicy Konkursu
W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy Gmin, Koła Gospodyń Wiejskich oraz organizacje działające na
terenie gmin: Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica objętych Strategią
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR).
4. Przedmiotem konkursu
a. Przedmiotem Konkursu jest WYŁONIENIE NAJLEPSZYCH PRZEPISÓW nawiązujący do
tradycji powiatu przemyskiego obejmującego obszar LGD tj. Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Medyka,
Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica
b. W ramach konkursu, każdy Uczestnik zgłasza po jednej potrawie w każdej z czterech kategorii:
I.

Przekąska / przystawka

II.

Zupa /Dania Główne

III. Ciasta i desery
IV. Przetwory
c. Przepis powinien zawierać: nazwę potrawy w tym nazwę gwarową (jeśli istnieje) oraz szczegółową
recepturę, w tym składniki/produkty wraz z ilością/gramaturą/miarą, dokładny sposób wykonania
z podziałem na etapy, przewidywany czas i temperaturę przygotowania oraz propozycję podania.
Potrawy powinny być wykonane z wykorzystaniem lokalnych produktów z obszaru LGD.
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5. Warunki uczestnictwa
a) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe wypełnienie Karty zgłoszeniowej wraz
z niezbędnymi załącznikami oraz jej złożenie drogą elektroniczną (na adres: lgd@ziemiaprzemyska.pl)
lub za pośrednictwem poczty do siedziby Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”, ul. Plac
Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, (decyduje data wpływu przesyłki).
b) Karta zgłoszeniowa powinna zawierać obligatoryjnie elektroniczne przepisy na potrawy zgłoszone do
konkursu wraz ze zdjęciami potraw (zdjęcie wysokiej rozdzielczości minimum 3072x2304).
W przypadku zgłoszenia za pośrednictwem Poczty Polskiej, wraz z wersją papierową należy dołączyć
elektroniczny nośnik CD z edytowalną wersją przepisów oraz zdjęciami potraw w JPG.
c) Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie zgłoszeń z załączonymi
zdjęciami o niskiej jakości technicznej.
d) Nadesłanie zgłoszenia na konkurs nie mogą naruszać praw majątkowych i osobistych oraz praw
autorskich osób trzecich a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
e) Zgłoszenia należy składać w terminie do 7 września 2020 roku do godz. 14.00.
5. Ocena Jury
a) Oceny dokona Komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne i nie
podlegają odwołaniu.
b) Zadaniem Jury jest:
- kwalifikacja zgłoszeń,
- ocena zgłoszonych przepisów konkursowych,
- przyznanie nagród laureatom Konkursu.
c) Przy ocenie Przepisów konkursowych uwzględnia się:
- zgodność z tematyką i celem konkursu,
- nawiązanie do tradycji powiatu przemyskiego obejmującego obszar LGD,
- estetyka wykonania zdjęcie / pomysłowość (przykładowe zdjęcia w galerii)
- szczegółowość opisu zgłoszonych przepisów.
6. Nagrody
Spośród wszystkich zakwalifikowanych zgłoszeń konkursowych Jury wyłoni po jednym zwycięzcy oraz
po 10 wyróżnień z każdej z kategorii.
O miejscu i terminie ogłoszenia wyników konkursu wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani drogą
elektroniczną. Laureaci Konkursu oraz wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody nie podlegają
zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. Laureaci, którzy nie odbiorą nagrody osobiście
w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora, będą mogli to uczynić w innym terminie, po
wcześniejszym ustaleniu
z
Organizatorem.
Nagrody
przekazywane są za
pisemnym
potwierdzeniem odbioru. Wyniki ukażą się również na stronie internetowej Organizatora
www.ziemiaprzemyska.pl
7.

Wykorzystywanie prac
Uczestnik konkursu przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oświadcza, iż:
1. Przysługują mu nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz, że zrzeka się tych praw
na poczet organizatora.
2. Zgadza się na opublikowanie przepisów oraz zdjęć na stronie internetowej po jego zakończeniu oraz
do wykorzystania w materiałach informacyjnych i promocyjnych (publikacje, internet, w tym media
społecznościowe Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”.
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8. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w Regulaminie Konkursu.
9.

Informacje organizacyjne
Szczegółowe pytania dot. wymogów i spraw organizacyjnych konkursu można uzyskać pod numerem
telefonu (16) 676 02 57, 691 079 944 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
lgd@ziemiaprzemyska.pl.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania
„ZIEMIA PRZEMYSKA”
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KARTA OCENY
„Regionalny przepis”
realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Kategoria

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Opis sposobu
sporządzenia max. 5
pkt
Pomysłowość zdjęcia
max. 5 pkt

Pracochłonność
potrawy max. 5 pkt

Przetwory

Pomysłowość zdjęcia
max. 5 pkt

Opis sposobu
sporządzenia max. 5
pkt

Powiązanie z tradycją
max. 5 pkt

Pracochłonność
potrawy max. 5 pkt

Pomysłowość zdjęcia
max. 5 pkt

Opis sposobu
sporządzenia max. 5
pkt

Pracochłonność
potrawy max. 5 pkt

Pomysłowość
zdjęcia max. 5 pkt

Opis sposobu
sporządzenia max.
5 pkt

Ciasta / desery

Nazwa potrawy

Powiązanie z
tradycją max. 5 pkt

Zupa / Danie główne

Punkty

Nazwa uczestnika

Pracochłonność
potrawy max. 5 pkt

Przekąska /Przystawka

Powiązanie z tradycją
max. 5 pkt

Uczestnik

Powiązanie z tradycją
max. 5 pkt

Lp.

Suma

