REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE PRODUKTY
REGIONALNE I LOKALNE DOLINY RADOMKI
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs kulinarny na najlepsze
produkty regionalne i lokalne Doliny Radomki.
2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „RADOMKA”, z
siedzibą w Milejowicach ul. Północna 12, 26-652 Zakrzew.
3. Konkurs organizowany jest w ramach projektu pt. ”Dziedzictwo Kulinarne Doliny
Radomki”.
4. Konkurs dofinansowany jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w
ramach zadania publicznego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego” zadanie 16 Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego
Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.
5. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Radomka”.
CEL KONKURSU
§ 2.
Celem konkursu jest promowanie Szlaku Kulinarnego Doliny Radomki poprzez:
1. Kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej i
lokalnej obszaru Doliny Radomki.
2. Wyszukanie produktów/dań tradycyjnych, regionalnych i lokalnych, mogących stać się
wizytówką obszaru Doliny Radomki.
3. Promowanie produktów tradycyjnych, lokalnych i regionalnych – budujących tożsamość
dziedzictwa kulinarnego obszaru.
4. Zachowanie niepowtarzalnych smaków produktów żywnościowych.
5. Wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami.
6. Wspieranie lokalnej tożsamości.
UCZESTNICY KONKURSU
§ 3.
1. Konkurs jest skierowany do uczestników projektu ”Dziedzictwo Kulinarne Doliny
Radomki”.
2. W konkursie mogą wziąć udział: mieszkańcy obszaru wiejskiego Południowego
Mazowsza zamieszkujący na terenie powiatów radomskiego, przysuskiego i zwoleńskiego:
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- lokalni liderzy, rolnicy, mieszkańcy obszaru, stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich,
grupy nieformalne które wypełnią zgłoszenie, dołączą do niego unikatowy przepis na
potrawę/ produkt kulinarny.
§ 4.
1. Dania/produkty powinny być:
- związane z obszarem geograficznym wskazanym w pkt. 2 § 3 niniejszego Regulaminu,
- charakteryzować się szczególnymi cechami, często wynikającymi ze specyficznych
warunków klimatycznych i glebowych regionu, z którego pochodzą,
- powinny być wytwarzane w małej skali, tradycyjnymi metodami, ze składników lokalnie
dostępnych,
- wywodzić się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów oraz być znane w
okolicy.
§ 5.
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w pięciu kategoriach:
- dania mięsne i rybne
- dania warzywne i owocowe
- wyroby piekarnicze i cukiernicze
- dania gotowe i potrawy
- miody, napoje
2. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż dwa dania/produkty.
3. Konkurs trwa od 04 lipca 2022 do 16 września 2022.
4. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Komisji Konkursowej ani członkowie ich
rodzin.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia
16 września2022 r. do siedziby partnera LGD „Razem dla Radomki” drogą pocztową lub
mailową wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z przepisem na potrawę, zdjęcia
potrawy/produktu na adres: Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” Janiszew ul. Zielona 127,
26-652 Zakrzew lub na adres e – mail: zarzad@razemdlaradomki.pl z dopiskiem na
kopercie/w temacie wiadomości e – mail „Konkurs” Decyduje data wpływu zgłoszenia do
Biura LGD.
6. Wzór formularza zgłoszeniowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu, dostępny jest:
- w siedzibie partnera projektu „Razem dla Radomki” Janiszew, ul. Zielona 127, 26-652
Zakrzew
- na stronie internetowej: www.saoradomka.pl www.razemdlaradomki.pl ,
7. Każde ze zgłaszanych dań/produktów powinno zostać opisane na osobnym formularzu.
8. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
9.Komisja Konkursowa poprosi nominowanych do przygotowania dań/produktów
degustacyjnych i dostarczenie ich w celu degustacji i oceny przez Komisję Konkursową we
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wskazanym przez Organizatora terminie. Zgłaszający przygotowują porcję potrawy
konkursowej dla Komisji do oceny organoleptycznej i sensorycznej.
PRZEDMIOT KONKURSU
§ 6.
1. Przedmiotem konkursu jest promocja dań/produktów tradycyjnych, regionalnych i
lokalnych charakteryzujących się wysoką jakością, tradycją i powiązanych z obszarem
geograficznym wskazanym w pkt. 2. § 3 niniejszego Regulaminu.
2. Daniem/ produktem jest odpowiednio przygotowana żywność będące samodzielnym
posiłkiem, produktem, wyrobem, przetworem, napojem, miodem – zgodnie z
wyszczególnionym podziałem zawartym w pkt. 1. § 5 niniejszego regulaminu.
PRZEBIEG I REGUŁY PRZEPROWADZENIA KONKURSU
§ 7.
Konkurs przebiegać będzie w II etapach:
1. I etap – nadesłanie zgłoszeń i nominacja do konkursu: Komisja Konkursowa, spośród
zgłoszeń spełniających kryteria i wytyczne do uczestnictwa w konkursie, na podstawie
analizy opisów zawartych w Kartach Zgłoszeń wybierze finalistów konkursu.
2. II etap - finał Konkursu odbędzie się w dniu i miejscu wskazanym przez Organizatora.
Podczas finału nastąpi prezentacja zgłoszonych potraw przed Komisją Konkursową,
następnie degustacja zgłoszonych potraw i wyłonienie zwycięzców oraz rozdanie nagród.
§ 8.
1. Osoby zakwalifikowane do finału zostaną powiadomione o tym fakcie drogą
elektroniczną lub telefonicznie.
§ 9.

1. Oceny potraw i wyboru laureatów dokona minimum 3 osobowa Komisja Konkursowa.
§ 10.
1. Interpretacja regulaminu należy do organizatora Konkursu i jest ostateczna.
2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna bez możliwości odwoływania się.
NAGRODY
§ 11.
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1. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców z każdej z kategorii, którym przyznane zostaną
nagrody w postaci bonów na zakup sprzętu AGD.
2. Komisja Konkursowa zakłada możliwość nie przyznania nagród w każdej kategorii
konkursowej, w przypadku nieotrzymania odpowiedniej liczby zgłoszeń, lub w przypadku
podjęcia decyzji o nieprzyznawaniu nagrody głównej w któreś z kategorii głównych.
3. Komisja Konkursowa zakłada możliwość przyznania dwóch równorzędnych nagród
głównych w danej kategorii z uwagi na wysoki poziom zgłoszonych dań/potraw.
4. Informacja o zwycięzcach konkursu ukarze się na stronach internetowych „Razem dla
Radomki”.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 12.
1. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię,
nazwisko, adres) i publikację, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, zgłoszonych do
konkursu przepisów oraz zdjęć potraw konkursowych.
2. Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji
Konkursu i oznacza w szczególności: a. nazwisko i imię/imiona, b. ulica, kod, miejscowość,
gmina, c. telefon, ewentualnie fax, d. adres e-mail.
3. Kategoria osób, których dane dotyczą, to osoby biorące udział w Konkursie.
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Konkursu.
5. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „RADOMKA” z
siedzibą w Milejowicach.
6. Powierzenie danych jest nieodpłatne.
7. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „RADOMKA” zobowiązuje się do:
a. podjęcia środków zabezpieczających zbiory danych, 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 ogólne
rozporządzenie o ochronie danych.
b. zapewnienia, że dane będą przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób,
których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
c. niezwłocznego informowania o wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych
osobowych lub ich niewłaściwym użyciu, a także o wszelkich czynnościach związanych z
realizacją w/w Konkursu prowadzonych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub sądami.
d. realizacji obowiązku informacyjnego wobec osób biorących udziela w Konkursie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13.
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1. Informacje o nagrodzonych i ich potrawach zostaną opublikowane na stronach
internetowych Lidera oraz Partnera projektu po uprzednim wyrażeniu zgody przez
uczestnika konkursu.
§ 14.

1. Komisja konkursowa zostanie powołana przez Organizatora konkursu.
§ 15.

1. Organizator nie zwraca kosztów podróży oraz kosztów produktów potrzebnych do
wykonania dań konkursowych.
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