
 

 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Operacja pn. „Smaki Leśnej Krainy Górnego Śląska” mająca na celu „Aktywizację społeczności lokalnej poprzez 

przeprowadzenie konkursu kulinarnego oraz wydanie filmów promujących lokalną kuchnię i książki” współfinansowana jest ze 

środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach 

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Regulamin konkursu  

„Smaki Leśnej Krainy Górnego Śląska” 

 

I. Organizator konkursu: 

Organizatorem jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”. 

II. Cele konkursu: 

a) Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację konkursu oraz nagranie filmów z najlepszymi 
przepisami. 

b) Stworzenie bazy tradycyjnych przepisów z terenu LGD. 
c) Integracja społeczności lokalnej poprzez wspólne poznawanie lokalnych tradycji kulinarnych. 
d) Promowanie pro środowiskowych postaw poprzez zwrócenie uwagi na problem marnowania 

żywności. 

III. Uczestnicy 

Konkurs skierowany jest do mieszkańców obszaru Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” 
(tj. gmin: Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Pawonków, 
Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Toszek, Tworóg, Sośnicowice, Wielowieś, Zbrosławice), w tym: 

- restauratorów; 

- organizacji tj. KGW i stowarzyszeń z obszaru LGD; 

- mieszkańców będących miłośnikami lokalnej kuchni. 

W przypadku uczestnictwa w konkursie osoby niepełnoletniej konieczne jest dołączenie zgody 
rodzica/opiekuna prawnego.  

IV. Zasady uczestnictwa 

1. Przepisy można składać w 4 kategoriach: 

- przystawka; 

- danie główne; 

- deser; 

- danie dla dzieci. 

Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie 4 zgłoszenia po jednym z  każdej kategorii. 

2. Do wypełnionego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć kolorowe zdjęcie/zdjęcia potrawy 
w formacie jpg lub pdf, opis dotyczący przepisu nie powinien przekraczać 1 strony A4. Formularz 
musi obowiązkowo zostać wypełniony w części dot. nazwy, składników i sposobu przygotowywania 
potrawy, a także Eko porady - wskazówki jak gotować i planować posiłki, aby nie marnować żywności. 
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3. W Formularzu zgłoszeniowym należy opisać wyłącznie przepisy lokalnej/regionalnej kuchni.  
 

4. Złożenie niekompletnej dokumentacji będzie skutkować nieprzyjęciem zgłoszenia do oceny 
konkursowej. 
 

5. W przypadku złożenia materiałów przez zgłaszającego, udziela on organizatorowi konkursu 
nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo licencji na ich wykorzystanie, co potwierdza 
poprzez złożenie podpisu na egzemplarzu zgłoszenia. 

 

6. Złożone materiały nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane w celu ich dalszej prezentacji 
w publikacjach i podczas działań promocyjnych organizatora konkursu.  

 
7. Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, że przedstawione materiały nie naruszają 

praw autorskich. 
 

V. Czas trwania konkursu 
 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz ze zdjęciami należy złożyć do 8 marca 2022 r. do godz. 16:00 

osobiście w biurze LGD, przesłać drogą mailową na adres e-mail: biuro@lesnakrainalgd.pl w tytule 

wiadomości wpisując: Zgłoszenie „Smaki Leśnej Krainy Górnego Śląska” (formularz zgłoszeniowy 

w formie podpisanego skanu) lub wysłać pocztą na adres: ul. Szkolna 13, 42-286 Koszęcin (liczy się data 

wpływu do biura). Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21 marca 2022 r. na stronie internetowej 

organizatora: www.lesnakrainalgd.pl. 

VI. Ocena prac konkursowych 

1. Zgłoszenia będą oceniane przez pięcioosobowe jury powołane przez organizatora. 
 

2. Jury będzie oceniać powiązanie przepisu z lokalną kuchnią; opis historii, tradycji, kultury związanej 
z przepisem; formę, jasność i dokładność  przepisu (w odniesieniu do podanych składników, opisu 
przygotowania potrawy); prezentację potrawy na podstawie zdjęć. 
 

3. Jury wybierze 24 przepisy, które zostaną nagrodzone. 
 

4. Złożone materiały przechodzą na własność organizatora i będą eksponowane w całości lub części na 
różnych polach m. in.: przedrukowane w książce z przepisami, w materiałach promocyjnych, w tym 
w formie filmów, na stronie internetowej organizatora i na Facebooku. 

VII. Nagrody  

W konkursie przewidziano 24 nagrody w postaci koszy wiklinowych z produktami lokalnymi z terenu 
LGD oraz gadżetami. Dodatkowo dla 10 laureatów przewidziano nagrodę w postaci możliwości nagrania 
krótkiego filmu przedstawiającego zgłoszony przepis. 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik konkursu z chwilą nadesłania zgłoszenia oświadcza, że: 

a) akceptuje niniejszy regulamin; 

mailto:biuro@lesnakrainalgd.pl
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b) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku w celach 
promocyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 
1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO); 

c) wyraża zgodę na publikację oraz udostępnianie materiałów we wszelkich działaniach promocyjnych 
organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia 
przyczyn od niego niezależnych. 

4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z konkursu. 

5. Wszelkie kwestie sporne dotyczące konkursu rozstrzygać będzie organizator konkursu. 

6. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w biurze 
organizatora lub pod numerem telefonu: 791 584 307 lub 34 373 52 95. 

 

 

 

 

Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy 

  


