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Regulamin udziału w konkursie  

„Smaki ziemi łukowskiej”  
organizowanym przez LGD „RAZEM” 

pod patronatem tygodnika „Wspólnota Łukowska” 

 

§1 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w konkursie kulinarnym pn.  „Smaki ziemi 
łukowskiej”.  

2. Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”,  
ul. Świderska 12, 21-400 Łuków pod patronatem tygodnika „Wspólnota Łukowska”. 

3. Konkurs będzie realizowany w okresie od 01.05.2018 r. do 29.05.2018 r. 
4. Uczestnicy konkursu  pn.  „Smaki ziemi łukowskiej” to mieszkaocy powiatu łukowskiego, 

zainteresowani  promocją kulinarnych produktów tradycyjnych.  
5. Każda osoba ubiegająca się o udział w konkursie zobowiązana jest zapoznad się z treścią 

niniejszego Regulaminu, a udział w konkursie pn.  „Smaki ziemi łukowskiej” możliwy jest po 
uprzedniej akceptacji wszystkich jego postanowieo. 

 
§2 

CEL KONKURSU 

1. Popularyzacja kuchni lokalnej oraz aktywizacja mieszkaoców w kierunku zachowania  
i wykorzystania dziedzictwa kulinarnego ziemi łukowskiej. 

2. Poszukiwanie potraw/produktów specyficznych, charakterystycznych dla naszego  regionu, 
które mogą stad się jego wizytówką. 

3. Rozwój turystyki kulinarnej regionu poprzez upowszechnianie wiedzy o możliwości 
wykorzystania walorów lokalnych produktów kulinarnych. 

4. Nominacja konkursowych potraw/produktów o wyjątkowej jakości oraz specyfice, daje 
możliwośd ubiegania się przez laureatów konkursu o status Znaku Promocyjnego „Produkt 
lokalny Ziemi Łukowskiej”.  

5. W konkursie nie mogą brad udziału potrawy umieszczone w książce kucharskiej pn. „Akademia 
smaku ziemi łukowskiej”.  

 
§3 

PRZEDMIOT KONKURSU 
 

Potrawy/produkty zgłoszone do konkursu powinny byd związane z obszarem LGD „RAZEM”, tj.: 
- charakteryzowad się szczególnymi cechami, często wynikającymi ze specyficznych warunków 
naszego regionu, 
- wywodzid się z tradycji kulinarnych kultywowanych na obszarze powiatu łukowskiego,  
- byd od dawna znane na terenie obszaru LGD „RAZEM”. 
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§4 
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

 
1. Przepisy do konkursu pn.  „Smaki ziemi łukowskiej” należy dostarczyd osobiście/nadesład 

pocztą do siedziby Biura LGD, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków lub przesład scanem na e-mail: 
poczta@lgdrazem.pl.  

2. Regulamin konkursu dostępny jest: 

 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” 

 na stronie www.lgdrazem.pl   

 na stronie www.24wspolnota.pl   
3. Konkurs jest prowadzony w sposób dostępny dla wszystkich zainteresowanych, zgodnie 

z zasadą bezstronności, jawności i przejrzystości. 
4. Konkurs pn.  „Smaki ziemi łukowskiej” przebiega w następujących etapach: 

 I etap – nadsyłanie lokalnego/tradycyjnego przepisu wraz ze zdjęciem 
potrawy/produktu i/lub zdjęciem osoby nadsyłającej przepis bądź osoby, od której 
przepis pochodzi wraz z historią jego pochodzenia do dn. 21.05.2018 r. Każdy, kto 
nadeśle przepis na potrawę/produkt wraz ze zdjęciem oraz jego historią otrzyma 
książkę kucharską pn. „Akademia smaku ziemi łukowskiej” wydaną przez LGD „RAZEM”  
w ramach projektu  pt. „Akademia smaku ziemi zamojskiej, włodawskiej i łukowskiej” 
finansowanego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

 II etap – weryfikacja nadesłanych przepisów przez komisję konkursową do dn. 
24.05.2018 r. Skład komisji konkursowej (5 osób): kucharz regionalista Pani Elżbieta 
Wójcik, Sylwia Romaoska-Węzik – Prezes Zarządu LGD „RAZEM”, Agnieszka Nowak – 
Specjalista ds. projektów i animacji (koordynator lokalny projektu  pt. „Akademia 
smaku ziemi zamojskiej, włodawskiej i łukowskiej”), Magdalena Oknioska – Redaktor  
naczelny/prowadzący „Wspólnota Łukowska” oraz Teresa Wakulik – sekretarz redakcji 
„Wspólnota Łukowska”,  

 III etap – utworzenie listy zwycięzców (maksymalnie 5 osób) oraz przekazanie 
informacji o wynikach konkursu w tygodniku „Wspólnota Łukowska” oraz stronie 
www.lgdrazem.pl  do dn. 29.05.2018 r. Laureaci otrzymają trylogię książek kucharskich 
„Akademia smaku ziemi łukowskiej”, „Akademia smaku ziemi zamojskiej”, „Akademia 
smaku ziemi włodawskiej i chełmskiej” oraz torbę juta.  

5. Nadesłane przepisy konkursowe nie podlegają zwrotowi. 

§5 
POSTANOWIENIA KOOCOWE 

1. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). 
Administratorem danych jest Organizator, który będzie przetwarzad dane w ramach 
niniejszego konkursu, w tym podczas promocji wydarzenia. 

2.  Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody 
na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, publikację zdjęd na których 
znajdowad się będą uczestnicy, publikację informacji o tradycjach rodzinnych i przepisach 
w prasie lokalnej. 

3. Kwestie sporne nie ujęte w niniejszym Regulaminie, rozstrzygad będzie Organizator. 
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2018 r. i obowiązuje przez cały okres trwania 

konkursu.                                                                                                              
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