
Regulamin Konkursu na Najlepszy produkt lokalny obszaru Lokalnej Grupy 
Działania "Puszcza Białowieska" 

I. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu odbywającego się podczas Jarmarku Produktów Lokalnych  w dniu 

20.06.2015r.  jest Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska"         

Wszelkie zapytania związane z organizacją konkursu należy kierować na adres: Lokalna 

Grupa Działania "Puszcza Białowieska"    ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka, adres e-mail: 

biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl, tel. 85 682 50 26, 781 434 400.  

II. Przedmiot konkursu 

Przedmiotem konkursu jest  wyłonienie najciekawszych produktów lokalnych. 

Produkt lokalny to wyrób lub usługa, związane z konkretnym obszarem geograficznym 

(kulturowo, historycznie lub poprzez miejsce wytwarzania), i z którym utożsamiają się 

mieszkańcy regionu. Produkt taki musi charakteryzować się tym, że wytwarzany jest w 

sposób niemasowy, przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych.  

Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach  

1) Produkt żywnościowy  

2) Rękodzieło i artystyczna twórczość lokalna 

3) Usługa (turystyczna, rekreacyjna, wydarzenie, itp.) 

III. Warunki uczestnictwa 

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby prywatne, firmy,  podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne (np. Koła Gospodyń Wiejskich, 

sołectwa), instytucje (ośrodki kultury, szkoły) oraz jednostki samorządu terytorialnego, które: 

a) zapoznały się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia 

b) zgłosiły swój udział w konkursie poprzez złożenie wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego  w siedzibie Organizatora Lokalna Grupa Działania "Puszcza 

Białowieska"    ul. Parkowa 3 17-200 Hajnówka, adres e-mail: biuro@lgd-puszcza-

bialowieska.pl, w terminie do 17 czerwca  2015 r. do godz. 15.30. 

c) zgłosiły do konkursu nie więcej niż jeden produkt w danej kategorii 

d) zaprezentują zgłoszony produkt w dniu rozstrzygnięcia konkursu podczas Jarmarku 

Produktów Lokalnych 20 czerwca 2015 roku w Białowieży. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska lub 

nazwy i informacji o zwycięzcy konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach 

promocyjnych i informacyjnych organizatora oraz w mediach i internecie. 

 



IV. Miejsce i termin składania zgłoszeń konkursowych 

1. Zgłoszenia konkursowe na wypełnianym formularzu należy składać w siedzibie 

Organizatora  Organizatora Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska"    ul. Parkowa 3 

17-200 Hajnówka, adres e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl, w terminie do 17 

czerwca  2015 r. do godz 15.30. 

2.  Zgłoszenia nie spełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub 

nadesłane po upływie terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej nie będą podlegały ocenie 

Komisji. 

 

V. Kryteria oceny w konkursie 
1. Oceny zgłoszonych prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

Komisja weźmie pod uwagę następujące kryteria i wskaże uczestnika, któremu zostanie 

przyznana nagroda rzeczowa : 

Produkty żywnościowe będą  oceniane zgodnie z następującymi kryteriami: 

 tradycja wytwarzania produktu oraz związek produktu z obszarem lub jego 
mieszkańcami 

 doznania smakowe 
 wrażenie estetyczne 
 wyjątkowa jakość, dobra renoma i inne  cechy, wynikające ze specyfiki regionu 

 
Produkty rękodzielnicze będą  oceniane zgodnie z następującymi kryteriami: 

 poziom zaimplementowania motywów tradycyjnego wzornictwa powiązanego z 

obszarem LGD Puszcza Białowieska 

 oryginalna forma prezentowanej pracy,  

 technika i estetyka wykonania,  

 pracochłonność wykonania,  

 wrażenia estetyczne.  

 

Usługa (turystyczna, rekreacyjna, wydarzenie, itp.) będzie oceniana zgodnie z następującymi 

kryteriami: 

 

 atrakcyjność oferty turystycznej (np. rodzaj i atrakcyjność świadczonych usług, 

możliwość komunikacji w j. obcym, standard wyposażenia, estetyka całego otoczenia, 

itp.) 

 zakres oferty (w sezonie, poza sezonem)  

 wykorzystanie elementów lokalnych tradycji i zwyczajów (np. kuchnia regionalna, 

wystrój regionalny, obrzędowość, legendy, itp.)  

2. Decyzja Komisji o wyłonieniu zwycięzcy  jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie. 

3. Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu. 

 



VI. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Uroczyste podsumowanie oraz wręczenie nagród i wyróżnień dla laureatów 

konkursu nastąpi podczas Jarmarku Produktów Lokalnych 20 czerwca 2015 roku 

w Białowieży 

2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości podczas Jarmarku, a 

także na stronie internetowej www.lgd-puszcza-bialowieska.pl 

VII. Organizacja konkursu 
 
Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" 

Adres: ul. Parkowa 3 

17-200 Hajnówka 

tel. 85 682 50 26, 781 434 400 

 

X. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu 

 

 

 


