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Regulamin Konkursu „Pieczywo z dodatkiem ziół” 

I. Organizator i przedmiot Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Województwo Lubelskie reprezentowane przez Zarząd 

Województwa Lubelskiego. 

2. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pieczywa z wykorzystaniem naturalnych ziół 

występujących w województwie lubelskim 

II. Cel i przesłanki Konkursu 

1. Konkurs służy promocji dziedzictwa kulturowego poprzez wykorzystanie ziół, które są 

tradycyjnym produktem gminy Fajsławice. Realizowanie Konkursu przyczynia się do 

promocji regionu lubelskiego, wykorzystując potencjał dziedzictwa kulturalnego regionu 

oraz kultywowanie tradycji wśród społeczności lokalnej i ogółu społeczeństwa, a także 

do odkrywania, poznawania i prezentowania tradycji ziemi lubelskiej. 

2. Celem Konkursu jest:  

1) aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw 

na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów  

2) informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce 

rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym, 

3) podniesienie jakości realizacji programu rozwoju obszarów wiejskich, 

4) promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia 
i rozwoju zawodowego oraz zachowania dziedzictwa kulturowego. 

5) pielęgnowanie tradycji, 

6) pobudzenie inwencji i wyobraźni twórczej uczestników, 

7) promocja regionu oraz inicjatyw lokalnych, 

III. Uczestnicy Konkursu 

1. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, wojewódzki. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców obszarów wiejskich województwa 

lubelskiego. 

3. W Konkursie może brać udział osoba pełnoletnia.  

4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby niepełnoletnie, pracownicy Organizatora 

oraz członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin. 

Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej 

samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej 

małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. 

IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie lub dostarczenie osobiście 

kompletnego zgłoszenia pracy (załącznik nr 1, oraz Załącznik nr 2), w terminie 

określonym w rozdziale VI niniejszego Regulaminu. 

2. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć jedną propozycję pracy.  

3. Z jednej gminy mogą wpłynąć maksymalnie 3 zgłoszenia. 
4. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do dostarczenia do godziny 13 wcześniej 

przygotowanego pieczywa na miejsce oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu, które 
odbędzie się podczas Wojewódzkiego Święta Ziół w dniu 15 sierpnia 2022 roku na 
Targowisku Gminnym w Fajsławicach „Mój Rynek-Boniewo” w Boniewie.  
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5. Uczestnicy przygotowują konkursowe pieczywo na własny koszt.  
V. Wymagania, jakie powinna spełniać Praca konkursowa zgłaszana do Konkursu  

1. Praca konkursowa powinna być wykonana z produktów naturalnych.  

2. Zgłoszone do Konkursu prace należy wykonać własnoręcznie. 

3. Wykonane prace nie mogą naruszać/obrażać uczuć religijnych innych osób. 

4. Ocenie zostaną poddane: 

a) własnoręcznie wykonany wyrób, 

b) inwencja twórcza, pomysłowość 

c) nawiązanie do tradycji, 

d) walory smakowe, harmonijny dobór ziół  

e) różnorodność i bogactwo użytych ziół. 

VI. Termin i forma prezentowania prac konkursowych 

1. Nieprzekraczalny termin dostarczenia zgłoszeń z ust. 1 rozdziału IV upływa dnia 

5 sierpnia 2022 roku (obowiązuje data wpływu zgłoszenia do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie). 

2. Zgłoszenia należy nadsyłać: 

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ksow@lubelskie.pl 

2) za pośrednictwem poczty na adres: Departament Rolnictwa i Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 

w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin, z dopiskiem: „Pieczywo z dodatkiem 

ziół” 

3) dostarczyć osobiście na adres: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3 (Punkt Obsługi Wniosków, V piętro 

pokój 518), 20-029 Lublin lub Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 

w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin (Kancelaria Ogólna) w dniach 

i godzinach pracy Urzędu, z dopiskiem: „Pieczywo z dodatkiem ziół” 

3. Zgłoszenie powinno zawierać: 

1) kartę zgłoszeniową (Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu); 

2) podpisaną klauzulę informacyjną oraz oświadczenia i zgody (Załącznik nr 2 do 

Regulaminu Konkursu); 

4. Uczestnik konkursu może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez 

wysłanie wiadomości e-mail o rezygnacji do Organizatora Konkursu na adres: 

ksow@lubelskie.pl  

VII. Sposób i kryteria oceny prac konkursowych 

1. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, składająca się 

z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz 

osób zaproszonych zgodnie z ust. 2 niniejszego rozdziału. 

2. Organizator może zaprosić do pracy w Komisji Konkursowej osoby działające na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich lub przedstawicieli organizacji działających na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich. 

VIII. Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Wojewódzkiego Święta Ziół w dniu 15 
sierpnia 2022 r. odbywającego się na Targowisku Gminnym w Fajsławicach „Mój 
Rynek-Boniewo” w Boniewie.  

mailto:ksow@lubelskie.pl
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2. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej 

Organizatora www.lubelskie.pl, www.lubelskie.ksow.pl  

IX. Nagrody 

1. Laureatom zostanie przyznanych 3 nagrody rzeczowe. 

2. Wartość nagrody będzie wynosiła:  

1) za zajęcie I miejsca: nagroda rzeczowa o wartości do 1500 zł 

2) za zajęcie II miejsca: nagroda rzeczowa o wartości do 1000 zł 

3) za zajęcie III miejsca: nagroda rzeczowa o wartości do 700 zł 

X. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminów Konkursu 

oraz do zmiany Regulaminu. Informacja o ewentualnych zmianach zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej Organizatora, wskazanej w Rozdziale VIII 

niniejszego Regulaminu.  

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyduje Organizator. Od decyzji 

Organizatora nie przysługuje odwołanie. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem 

błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu. 

4. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania projektów i dokumentów 

zgłoszeniowych, prac konkursowych. 

5. Zgłoszenie pracy w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

6. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie 

internetowej konkursu: www.lubelskie.pl oraz www.lubelskie.ksow.pl 

7. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatora w celu 

wykonania ich obowiązków związanych z konkursem dane będą chronione zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady UE 2016/679 z 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) (Dz.U.UE.L2016.19.1) i z ustawą z dnia 10 

maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.u z 2019 r, poz. 1781). 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu. 

O zmianach uczestnicy będą informowani za pośrednictwem strony internetowej 

www.lubelskie.pl oraz www.lubelskie.ksow.pl.  

XI. Informowanie o Konkursie 

Odpowiedzi na dodatkowe pytania udzielają: Pracownicy Jednostki Regionalnej Krajowej 

Sieci Obszarów Wiejskich w Lublinie:  

tel. (81) 44 16 693 oraz (81) 44 16 795 

e-mail: kosw@lubelskie.pl  

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym Konkursem należy kierować na ww. adres 

e-mailowy z dopiskiem: „Pieczywo z dodatkiem ziół” 

  

http://www.lubelskie.pl/
http://www.lubelskie.pl/
http://www.lubelskie.ksow.pl/
mailto:kosw@lubelskie.pl
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Załączniki: 

1. Zał. Nr 1- Wzór zgłoszenia 

2. Zał. Nr 2- Klauzula informacyjna wraz z oświadczeniami 


