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Regulamin Konkursu Kulinarnego – Letnie orzeźwienie 

 

I. Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu Kulinarnego – Letnie orzeźwienie jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Ziemia Zamojska” z siedzibą w Kornelówce 41, 22-4254 Sitno. 

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Regulamin konkursu dostępny jest zarówno siedzibie organizatora, jak też na jego stronie internetowej 

www.lgdziemiazamojska.pl. 

 

II. Cel konkursu 

1. Celem konkursu jest wyłonienie letniej potrawy, ciasta lub deseru z wykorzystaniem produktów lokalnych z 

obszaru LGD Ziemia Zamojska, która zasługuje na miano królowej lata. 

2. Produkt lokalny to wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy regionu. Produkowany jest w 

sposób nieprzemysłowy, niemasowy z surowców lokalnych lub przy użyciu lokalnych metod wytwarzania. 

3. Ocenie konkursowej podlegać będzie wykorzystanie produktów lokalnych w zgłoszonej do konkursu 

potrawie. 

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1. Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletni mieszkańcy obszaru objętego działaniem Stowarzyszenia LGD 

Ziemia Zamojska (gminy: Miączyn, Łabunie, Sitno, Komarów-Osada, Nielisz, Skierbieszów, Grabowiec, Stary 

Zamość, Sułów). 

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Biura LGD, członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej 

Stowarzyszenia oraz członkowie ich rodzin. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie letniej potrawy, ciasta lub deseru z wykorzystaniem 

produktów lokalnych z obszaru LGD Ziemia Zamojska, która zasługuje na miano królowej lata, zrobienie 

fotografii tej potrawy, a następnie wypełnienie i formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do organizatora 

konkursu wraz z fotografią wykonanej potrawy (załącznik do niniejszego Regulaminu) w terminie od 6 do 

24 lipca 2020 r. na adres mailowy biuro@lgdziemiazamojska.pl  

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 31 lipca 2020 r. 

http://www.lgdziemiazamojska.pl/
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5. Jedna osoba może przesłać zgłoszenie na maksymalnie dwie dowolne potrawy związane z założeniami 

niniejszego konkursu. 

6. Fotografie dołączone do zgłoszenia mogą być wykonane w dowolnej technice. Nadesłane na konkurs prace 

mogą być zdjęciem z pojedynczej ekspozycji, kolażem złożonym z wielu zdjęć. 

7. Fotografie muszą być zapisane w formacie JPG o wymiarach rozdzielczości minimum 1920x1080 pikseli 

8. Formularz zgłoszeniowy oraz fotografie składane są do organizatora konkursu za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres biuro@lgdziemiazamojska.pl, wpisując w temacie wiadomości „Konkurs Kulinarny – 

Letnie orzeźwienie”. 

9. Zgłoszenia, w których na fotografiach będą znajdowały się jakiekolwiek znaki literowe lub cyfrowe (np. imię 

i nazwisko, data wykonania, itp.) będą dyskwalifikowane. 

10. Zgłoszenia nie zawierające kompletnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub bez załączonej 

fotografii potrawy nie będą rozpatrywane. 

11. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 

12. Przesłane prace konkursowe stają się własnością organizatora. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych przepisów na potrawy oraz ich fotografii w 

wydawnictwach dotyczących obszaru LGD Ziemia Zamojska. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 

15. W sytuacjach nie objętych niniejszym regulaminem wszystkie rozstrzygnięcia w tym zakresie podejmuje 

organizator konkursu. 

16. Wszelkie pytania odnośnie konkursu należy kierować do biura LGD Ziemia Zamojska Tel. 84 307 22 07, 

biuro@lgdziemiazamojska.pl  

 

IV. Nagrody 

1. Laureatów konkursu wybierze 3 osobowa komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu. 

2. Organizator przewiduje przyznanie nagrody głównej oraz trzech wyróżnień. 

3. W szczególnych przypadkach komisja konkursowa może przyznać więcej niż trzy wyróżnienia. 

4. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. 

5. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród. 

6. Decyzja w sprawie przyznania nagród przez komisje konkursową jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie. 

7. Nagrodzone prace będą prezentowane na stronie WWW oraz facebooku organizatora. 

mailto:biuro@lgdziemiazamojska.pl
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8. O miejscu i terminie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie oraz drogą mailową 

na adres email podany w karcie zgłoszeniowej. 

9. Nagrody zostaną przekazane laureatom po wcześniejszym umówieniu terminu ich odbioru, jednak nie 

później niż do 7 sierpnia 2020 r. 

 

V. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik konkursu akceptując niniejszy regulamin oświadcza, iż zgłoszoną do konkursu potrawę wykonał 

samodzielnie. 

2. Przesyłając fotografię konkursową potrawy uczestnik zapewnia, że jest jej autorem tej fotografii oraz że 

przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej fotografii, a także, że prawa te nie 

są obciążone prawami osób trzecich. Jeśli na fotografii konkursowej znajduje się czyjś wizerunek uczestnik 

przesyłając fotografię oświadcza, że osoba, której wizerunek znajduje się na tej fotografii wyraziła zgodę na 

nieodpłatną publikację tego wizerunku. Przesyłając fotografię, uczestnik zobowiązuje się wobec 

organizatora do naprawienia szkody jaką może ponieść Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich 

dotyczącymi praw autorskich do fotografii, praw do wizerunku lub wszelkich innych praw (ustawa  z dnia 

04.02.1994 r. z późn. zm. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 

3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 

r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000,1669) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. na potrzeby konkursu, 

bezpłatne publikacje i przejęcie do archiwum Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska 

zdjęć oraz prezentowania ich na dowolnych polach eksploatacji w postaci drukowanej lub elektronicznej w 

celach promocji konkursu i obszaru LGD Ziemia Zamojska. 

4. Organizator oświadcza, ze dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, nr telefonu komórkowego 

lub stacjonarnego, adresu e-malowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez 

organizatora konkursu z siedzibą w Kornelówce 41, 22-424 Sitno w celu realizacji umowy przystąpienia do 

konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych 

osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych.  

5. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikowanie jego imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych 

zwianych z konkursem. 

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i jego postanowień. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad lub czasu trwania konkursu jak również zamiany 

terminu ogłoszenia jego wyników w wyniku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej okoliczności. 



   
 

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

 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”,  
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

8. Organizatorowi przysługuje prawo przerwania i unieważnienia konkursu w przypadku zgłoszenia się zbyt 

małej liczby uczestników lub nadesłania zbyt małej ilości zgłoszeń spełniających wymogi formalne. 

9. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub podadzą 

nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczone z konkursu. 

10. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD 

Ziemia Zamojska www.lgdziemiazamojska.pl. 

11. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 84 307 22 07 lub adresem e-

mail: biuro@lgdziemiazamojska.pl.  

 

Kornelówka, czerwiec 2020 r. 
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