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REGULAMIN VII EDYCJI KONKURSU 

„SKARBY EUROPY ZAKLĘTE W SZKLE” 

  

  

Art. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się VII edycja konkursu pn. „Skarby Europy 

zaklęte w szkle”.   

2. Organizatorami konkursu są: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, Punkty Informacji Europejskiej 

Europe Direct w Olsztynie i w Olecku, Pomorska Izba Rolnicza, Podlaska Izba Rolnicza, Mazowiecka Izba 

Rolnicza.    

3. Konkurs jest organizowany na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, 

podlaskiego i mazowieckiego.   

4. Konkurs jest organizowany w ramach operacji „Tradycja i Rozwój” w ramach Planu Działania Krajowej 

Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019. 

5. Konkurs jest integralną częścią konferencji „Tradycja i Rozwój”, która odbędzie się w dniach 

8-9 października 2018 r. w Olsztynie. Program konferencji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu.    

 

 

Art. 2. CEL KONKURSU 

 

Celem konkursu jest promocja przetworów domowych wykonanych surowców 

zebranych/wyprodukowanych  na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, 

podlaskiego i mazowieckiego, zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności 

lokalnych tradycji kulinarnych, promocja tworzenia krótkich łańcuchów dostaw, wspieranie rozwoju 

przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze 

małego przetwórstwa lokalnego.      

  

 

Art. 3. UCZESTNICY KONKURSU 

 

1. Konkurs skierowany jest do grup formalnych i nieformalnych (organizacji zrzeszających pełnoletnie 

osoby fizyczne, kół gospodyń wiejskich) działających na obszarach wiejskich województw: warmińsko-

mazurskiego, pomorskiego, podlaskiego i mazowieckiego.   

2. Grupa powinna liczyć od 4 do 5 osób.   

3. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie komisji konkursowej ani członkowie ich rodzin.  

4. Każda grupa może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 produkt w każdej z kategorii.  

5. W przypadku dużej ilości zgłoszeń pierwszeństwo udziału będą miały grupy, które wcześniej nie brały 
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udziału w podobnych przedsięwzięciach realizowanych przez Organizatorów konkursu. 

 

 

Art. 4. PRZEDMIOT KONKURSU 

 

Przedmiotem konkursu są przetwory domowe oceniane w następujących kategoriach: 

a) domowe przetwory z owoców (w tym jagody, borówki, jeżyny, żurawiny itp.); 

b) domowe przetwory z warzyw (w tym grzyby leśne); 

c) domowe przetwory mięsne i rybne. 

 

 

Art. 5. HARMONOGRAM KONKURSU 

 

I etap – Zgłoszenia 

Przesłanie – najpóźniej do dnia  15 września 2018 r. (decyduje data dostarczenia kart) - wypełnionych kart 

zgłoszenia wraz z załączonymi przepisami na adres: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, ul. Lubelska 43A, 

10-410 Olsztyn, fax: 895354843, e-mail: a.naumczyk-szalaj@wmirol.org.pl, z dopiskiem: „Skarby Europy 

zaklęte w szkle”.  

Dokumenty konkursowe dostępne są w siedzibach: Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Podlaskiej Izby 

Rolniczej, Pomorskiej Izby Rolniczej, Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz na stronach internetowych: 

www.wmirol.org.pl, www.pirol.pl, www.pir.home.pl, www.mir.pl.     

 

II etap – Wyłonienie finalistów 

Organizatorzy do dnia 30 września 2018 r., po dokonaniu oceny nadesłanych do konkursu przepisów, 

wyłonią grupy finalistów, których łączna ilość z każdego województwa nie będzie przekraczała 24 osób.   

 

III etap – Ocena 

a) Dostarczenie przez finalistów w dniu 8 października 2018 r. do godziny 11.00 własnoręcznie 

wykonanych przetworów do miejsca ich oceny podczas konferencji „Tradycja i Rozwój”. O dokładnym 

miejscu konferencji uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 30 września 2018 r. 

b) Ocena przetworów zostanie przeprowadzona w dniu 8 października 2018 r.  podczas konferencji 

„Tradycja i  Rozwój”.   

c) Kryteria oceny:   

1. „Pierwsze wrażenie” – czyli wygląd, estetyka, opakowanie itp.   

2. Walory smakowe i zapachowe.   

3. Cechy wyróżniające produkt spośród innych (jakość, atrakcyjność, związek z regionem, oryginalna 

nazwa itp.).  

4. Spełnienie wymogów określonych regulaminem i tematyką konkursu (wykorzystanie lokalnych 

surowców).   

d) Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców konkursu poszczególnych kategoriach (I, II, III miejsce).   



                           
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa 

Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

3 

 

 

 

 

Art. 6. NAGRODY 

 

1. Wyłonionym laureatom Konkursu (grupom) zostaną przyznane nagrody finansowe w każdej z trzech 

kategorii: 

I. miejsce – 500 zł, 

II. miejsce – 300 zł, 

III. miejsce – 200 zł.   

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród.   

3. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 9 października 2018 r.   

4. Obecność uczestników konkursu zarówno podczas oceny, jak i w trakcie wręczenia nagród jest 

obowiązkowa. Organizatorzy nie przewidują wysyłki nagród.   

5. Decyzje komisji są wiążące i ostateczne.      

 

 

Art. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udziałem w konferencji „Tradycja i Rozwój”.  

2. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię nazwisko, 

adres) i publikację, bez odrębnego wynagrodzenia, zgłoszonych do konkursu przepisów.   

3. Informacje o osobach nagrodzonych i ich produktach zostaną opublikowane w regionalnych 

mediach, w Biuletynie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, stronach internetowych Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej, Pomorskiej Izby Rolniczej, Podlaskiej Izby Rolniczej, Mazowieckiej Izby 

Rolniczej.   

4. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży związanych z uczestnictwem w konkursie i konferencji.          

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokumentowania wydarzenia i nieodpłatnego 

upowszechniania materiałów audiowizualnych i wizualnych w celu promocji i przygotowania 

sprawozdania z realizacji operacji „Tradycja i Rozwój”. 

6. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. 

7. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem ostatecznie rozstrzygają Organizatorzy. 

8. Akceptacja regulaminu odbywa się przez złożenie zgłoszenia do konkursu.   

9. Akceptacja regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych 

osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia operacji „Tradycja i 

Rozwój”, w tym konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami i wydania nagród 

zwycięzcom oraz w zakresie niezbędnym do upublicznienia w prasie, na stronie internetowej 

Organizatorów oraz mediach informacji o całym wydarzeniu, w tym przebiegu i wynikach 

konkursu. 
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10. Klauzula informacyjna dla uczestników operacji „Tradycja i Rozwój” oraz innych osób których dane 

osobowe pozyskano w związku z ubieganiem się o udział w operacji „Tradycja i Rozwój” stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  

11. Karta zgłoszenia zawierająca zgody na przetwarzanie danych oraz wykorzystanie wizerunku 

stanowi załącznik nr 3 do regulaminu. 

 

 

RADY DOBREJ GOSPODYNI 

 

 Podczas przygotowywania produktów do konkursu warto zadbać, by ze słoików i zakrętek (jeśli nie 

są nowe) usunąć wszelkie pozostałości starych etykiet i dat przydatności do spożycia.  

 Wykorzystując stwierdzenie „człowiek zaczyna jeść oczami” należy zadbać o odpowiednie 

oznakowanie i udekorowanie przetworów.  

 Oryginalna nazwa nie zawsze musi być „warmińskomazurska”, „podlaska”, „pomorska”, 

„mazowiecka”. Konkurs promuje przetwory przyrządzone w oparciu o surowce pochodzenia 

lokalnego. Z tego względu nie przyjmujemy do konkursu przetworów z ananasów, mandarynek, 

pomarańczy itp. Jeśli natomiast do wykonania danego produktu niezbędny jest keczup, można go 

zastąpić pikantnym sosem pomidorowym przyrządzonym we własnej kuchni. 

 Nie warto przygotowywać przetworów „na ostatnią chwilę”, specjalnie na konkurs, gdyż niektóre 

przetwory potrzebują czasu, by nabrać tego charakterystycznego smaku. Nie warto zgłaszać 

nowych, jeszcze niewypróbowanych przepisów, po prostu mogą się nie udać a poczciwy dżem 

truskawkowy, czy konfitura z wiśni mogą stać się prawdziwym hitem! 


