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Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

KONKURS
KULINARNE RARYTASY WIELKOPOLSKIEJ AGROTURYSTYKI
Regulamin Konkursu dla gospodarstw agroturystycznych z Wielkopolski.

§1
Postanowienia ogólne
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (UMWW), al. Niepodległości 18,
w imieniu którego działa Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Szyperska 14,
Poznao, zwany dalej „Organizatorem”, ogłasza Konkurs dla wielkopolskich gospodarstw
agroturystycznych na najciekawsze, oryginalne produkty bądź potrawy związane z regionalnym
dziedzictwem kulinarnym, zwany dalej Konkursem.

§2
Cele Konkursu
1. Celem Konkursu jest wyróżnienie najciekawszych, oryginalnych produktów bądź potraw,
czerpiących z dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski, opracowanych i przygotowanych
w gospodarstwach agroturystycznych.
2. Celem Konkursu jest też kultywowanie i promocja regionalnych tradycji kulinarnych, zachowanie
starych przepisów, a także promocja lokalnych produktów żywnościowych wysokiej jakości.

§3
Terminy związane z przebiegiem Konkursu
1. 14 lipca 2014 r. – ogłoszenie Konkursu dla gospodarstw agroturystycznych.
2. 15 września 2014 r. – zakooczenie Konkursu.
3. wrzesieo/październik 2014 r. – rozstrzygnięcie Konkursu.
1
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, tel. 61 62 66 000, fax. 61 62 66 004
www.prow.umww.pl
e-mail: dow.sekretariat@umww.pl

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

4. październik/listopad 2014 - wręczenie nagród laureatom Konkursu.
5. Organizator zastrzega, że ww. terminy mogą ulec zmianie.

§4
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie do 15 września 2014 roku wypełnionego
formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1), na którym opisany zostanie dany produkt bądź
potrawa, razem z ilustrującymi je zdjęciami. Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy
dostarczyd osobiście lub przesład na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznao,
z dopiskiem: „Konkurs Kulinarne Rarytasy Wielkopolskiej Agroturystyki”.
2. Opis na formularzu zgłoszeniowym powinien dotyczyd jednego produktu bądź jednej potrawy
i zawierad informację o użytych składnikach, historię powstania / odtworzenia danego produktu /
potrawy, a także wskazad związek produktu / potrawy z Regionem Wielkopolski.
3. Opis na formularzu zgłoszeniowym nie powinien przekraczad dwóch stron znormalizowanego
maszynopisu na kartce A4.
4. Załącznikami do opisu mogą byd zdjęcia, rysunki dokumentujące lub uzupełniające treśd zawartą
w opisie na formularzu zgłoszeniowym.
5. Materiały konkursowe mogą zgłaszad indywidualne gospodarstwa agroturystyczne
z obszaru Województwa Wielkopolskiego.
6. Dopuszczalne jest, aby gospodarstwa agroturystyczne przy opracowywaniu danego produktu bądź
potrawy korzystały z fachowej wiedzy wykwalifikowanych kucharzy.
7. Do konkursu nie można zgłaszad produktów bądź potraw, które znajdują się już na liście
produktów regionalnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi bądź są promowane w ramach
Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska (listy produktów dostępne na stronach:
www.minrol.gov.pl oraz www.umww.pl).

§5
Forma przekazywania materiałów konkursowych
1. Materiały konkursowe muszą byd przekazane w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz –
wraz z załącznikami - na płycie CD/DVD.
2. Organizator ma prawo nie przyjąd do oceny materiałów niezwiązanych z tematem lub
niespełniających wymagao formalnych bądź materiałów posiadających wady np. zła jakośd
dokumentacji, błąd w zapisanych plikach lub uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego
zabezpieczenia przesyłki.
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§6
Nagrody
1. W Konkursie przewidziano nagrody pieniężne o wartości do: 5.000 zł brutto za zajęcie I miejsca;
4.000 zł brutto za zajęcie II miejsca; 3.000 zł brutto za zajęcie III miejsca.
2. Organizator nie wyklucza przyznania wyróżnieo i wręczenia zestawów upominkowych za materiały
konkursowe, które w wyniku głosowania otrzymają wysoką liczbę punktów.
3. W przypadku zaistnienia obowiązku podatkowego, Organizator zastrzega, że od wszelkich nagród
potrącona zostanie przez Organizatora zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych
zgodnie z ustawą z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Oznacza to, że wypłacona laureatowi kwota zostanie umniejszona
o podatek.
4. Dopuszcza się możliwośd przyznania miejsc ex aequo. Wówczas nagroda będzie średnią
arytmetyczną ww. kwot stanowiących pulę nagród za dane miejsce.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora.
6. Komisji Oceniającej przysługuje prawo nieprzyznania części nagród, jeśli materiały konkursowe nie
będą spełniad jej oczekiwao, tzn. nie uzyskają minimum 10 punktów w I etapie oceny.
7. Realizacja zobowiązania Organizatora wynikającego z przyznania nagrody nastąpi
nie później niż 19 grudnia 2014 roku.

§7
Ocena materiałów konkursowych
1. Ocena nadesłanych materiałów będzie przebiegad dwuetapowo.
2. Materiały konkursowe oceniad będzie Komisja Oceniająca, w skład której wejdą osoby zaproszone
przez Organizatora.
3. Spośród wszystkich nadesłanych materiałów – na podstawie opisów i zdjęd produktów / potraw Komisja Oceniająca dokona wyboru Nominowanych w konkursie „Kulinarne Rarytasy
Wielkopolskiej Agroturystyki”.
4. Nadesłane materiały będą oceniane przez Komisję m.in.: na podstawie poniższych kryteriów:
a) oryginalnośd produktu / potrawy - od 0 do 5 punktów;
b) atrakcyjnośd opisu produktu / potrawy - od 0 do 5 punktów;
c) jakośd i rodzaj użytych składników – od 0 do 5 punktów;
d) związek produktu / potrawy z Regionem Wielkopolski - od 0 do 5 punktów.
5. Gospodarstwa agroturystyczne, których produkty / potrawy zostaną nominowane przez Komisję
Oceniającą, zostaną zaproszone do drugiego etapu Konkursu.
6. Nominowani zostaną zaproszeni (email, telefon) na drugie posiedzenie Komisji Oceniającej
w Poznaniu, podczas którego zaprezentują zgłoszony produkt czy potrawę.
7. W drugim etapie Komisja Oceniająca oceniad będzie prezentowane przez przedstawicieli
gospodarstw agroturystycznych produkty / potrawy, m.in. na podstawie poniższych kryteriów:
a) wygląd - od 0 do 5 punktów;
b) smak - od 0 do 5 punktów;
c) zapach - od 0 do 5 punktów;
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d) estetyka podania - od 0 do 5 punktów.
8. Spośród Nominowanych Komisja Oceniająca wybierze 3 najlepsze produkty / potrawy.
9. Możliwe jest też przyznanie wyróżnieo.
10.Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.
11.Punktacja: 0 punktów – najniższa ocena, 5 punktów – najwyższa ocena.
12. Jeśli dwa lub więcej produktów / potraw uzyska tę samą liczbę punktów, Komisja przeprowadzi
dodatkowe głosowanie, a w przypadku ponownego uzyskania tej samej liczby punktów przyzna
równorzędne nagrody.
13. Decyzje Komisji Oceniającej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§8
Postanowienia koocowe
1. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela Organizator Konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich
podejmowane w związku z Konkursem.
3. W przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzygnięd
dokonuje Organizator Konkursu.
4. Regulamin oraz wszelkie zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane na stronie internetowej
Organizatora.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia Konkursu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od Konkursu bez podawania przyczyny.
7. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
8. Uczestnicy pokrywają koszty związane z przygotowaniem i wysyłką materiałów konkursowych
oraz prezentacją w II etapie Konkursu.
9. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
10.
Uczestnicy nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeo, co do terytorium, z chwilą
przekazania materiałów konkursowych udzielają na Województwo Wielkopolskie prawa do ich
wykorzystania na polach eksploatacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym.
11.
Na potrzeby Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Organizatora.
12.
Dane osobowe uczestników Konkursu przekazane Organizatorowi będą przez niego
przetwarzane w celu realizacji Konkursu, doręczenia nagród oraz w celach dowodowych. Każdy
uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia.
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
13.
Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza jednocześnie, że przysługują mu autorskie
prawa osobiste i majątkowe do nadesłanych materiałów i że materiały te nie są ograniczone lub
obciążone prawami osób trzecich oraz że nie naruszają praw osób trzecich.
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