Regulamin Konkursu im. Stanisława Czernieckiego na najlepszą publikację
o lokalnych i regionalnych kulinariach w 2016 roku.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs im. Stanisława
Czernieckiego na najlepszą publikację o lokalnych i regionalnych kulinariach w 2016 roku.
2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”.
3. Fundatorem nagrody w postaci pucharu i dyplomu jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

II. CEL KONKURSU

1. Promocja inicjatyw lokalnych w zakresie oryginalnych publikacji kulinarnych, szczególnie
wskazujących na znaczenie lokalnych i regionalnych potraw w życiu społeczności lokalnej.
2. Ochrona polskiego, kulinarnego dziedzictwa regionalnego i lokalnego oraz jego popularyzacja.
3. Promowanie lokalnych i regionalnych potraw oraz produktów żywnościowych.
4. Kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy na temat Rosołu polskiego zawartego
w najstarszej polskiej książki kucharskiej „Compendium ferculorum – albo zebranie”.
5. Zachowanie niepowtarzalnych smaków produktów żywnościowych.
6. Wspieranie lokalnej tożsamości.

III. UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs ma charakter otwarty. Zgłoszenia może dokonać każdy, w szczególności podmioty,
które wydały publikację kulinarną, są jej autorami lub wykazują związek z publikacją. Nagroda
przysługuje wydawcy bądź autorowi publikacji.
2. Publikacja powinna zawierać przepisy na potrawy związane z obszarem geograficznym, który
charakteryzuje się szczególnymi cechami regionalnymi i lokalnymi.

IV. ZGŁOSZENIA

1. Publikacje do konkursu należy zgłaszać do 1 września 2016 roku (data wpływu do biura),
przesyłając formularz zgłoszeniowy drogą mailową na adres biuro@dolinaraby.pl
i przynajmniej jeden egzemplarz publikacji na adres biura LGD „Dolina Raby” Chrostowa
1A, 32-742 Sobolów.
2. Do konkursu mogą zostać zgłoszone publikacje kulinarne, które nie podlegały wcześniejszej
ocenie w poprzednich edycjach konkursu.
3. Wykaz publikacji, które podlegały wcześniejszej ocenie można znaleźć pod wskazanymi
linkami: w 2013 roku http://dolinaraby.pl/?p=2637 , w 2014 roku http://dolinaraby.pl/?p=4336,
w 2015 roku http://dolinaraby.pl/rozstrzygniecie-konkursu-im-stanislawa-czernieckiego/

V. ROZSTRZYGNIĘCIE

Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagrody nastąpi 11 września 2016 roku podczas VI
Festiwalu Rosołu w Trzcianie. Wyboru najlepszej książki dokona kapituła konkursu powołana
przez organizatora. Przy wyborze publikacji kapituła kierować się będzie: stopniem, w jakim
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publikacja przyczynia się do realizacji celów konkursu; oryginalnością publikacji; stylem i
sposobem, w jaki opisuje lokalne i regionalne potrawy oraz produkty żywnościowe.

VI. NAGRODA

Wydawcy lub autorowi zwycięskiej książki zostanie przyznana nagroda Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w postaci pucharu i dyplomu. Zwycięzca zostanie zaproszony do odbioru
nagrody, w razie braku możliwości osobistego odbioru nagroda zostanie przesłana na wskazany
adres.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE

1. Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie pod numerem tel. 14 685-44-44 lub drogą
mailową na adres podany wyżej.
2. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię,
nazwisko, adres) i publikację, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.
3. Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji konkursu.
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja konkursu.
5. Administratorem danych jest LGD „Dolina Raby” z siedzibą w Chrostowej.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej LGD „Dolina
Raby”.
2. Kapituła konkursowa oceniająca nadesłane prace zostanie powołana przez Organizatora.
3. Organizator nie zwraca kosztów potrzebnych do uczestnictwa w konkursie.
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