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REGULAMIN KONKURSU NA CIASTKO  

STOWARZYSZENIA „LGD DZIAŁAJ Z NAMI” 

 

§ 1 

Organizatorem Konkursu na ciastko Stowarzyszenia „LGD Działaj z nami”  zwanego dalej konkursem jest 

Stowarzyszenie „LGD Działaj z Nami”, zwane dalej Organizatorem. 

 

§ 2 

Celem konkursu jest stworzenie nowego produktu - ciastka kojarzonego ze Stowarzyszeniem „LGD Działaj  

z Nami”, jako formy promocji  działalności LGD oraz promocji LEADERA i PROW. 

 

§ 3 

1. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami” w Świebodzinie 

przy ul. Wałowej 1 oraz na stronie internetowej www.lgddzn.pl.  

2. Osobą do kontaktu jest pani Aldona Danielska, tel: 68 475 46 23, e-mail: adanielska@lgddzn.pl. 

3. Stowarzyszenie „LGD Działaj z Nami” zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, z podaniem 

informacji na stronie internetowej www.lgddzn.pl 

 

§ 4 

Uczestnicy 

Uczestnikiem konkursu może być Koło Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie, Przedsiębiorca działający w 

branży piekarniczo-cukierniczej, mający swoją siedzibę na terenie 14 gmin (Bledzew, Dobiegniew, Drezdenko, 

Lubrza, Międzyrzecz, Przytoczna, Pszczew, Skąpe, Skwierzyna, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Szczaniec, 

Świebodzin, Zwierzyn), które/y obejmuje swoim zasięgiem Stowarzyszenie „LGD Działaj z Nami” z 

wyłączeniem miasta Świebodzin. Podmiot przystępujący do konkursu musi być przygotowany do podjęcia 

współpracy z Organizatorem Konkursu w pieczeniu ciastek na zlecenie stowarzyszenia, na każdą zgłoszoną 

przez Organizatora potrzebę. 

§ 5 

Warunki uczestnictwa 

1. Aby wziąć udział w konkursie, należy do dnia 30 stycznia 2014r.  przesłać wypełnioną kartę 

zgłoszeniową, wraz z wymaganymi załącznikami oraz z 4 gotowymi ciastkami.  

 



 2 

 

2. Zgłoszenie ciastka do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do niego na rzecz 

Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, 

wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.   

3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. 

Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska w publikacjach 

drukowanych i elektronicznych wydanych przez Organizatora oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia: 

www.lgddzn.pl. 

§ 6 

Termin i warunki dostarczenia propozycji 

1. Karty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą, lub dostarczyć osobiście na adres siedziby Stowarzyszenia 

„LGD Działaj z Nami”, ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin w zamkniętej paczce z dopiskiem “Konkurs 

na ciastko Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami” w terminie do 30 stycznia 2015r. (liczy się data 

wpływu do biura stowarzyszenia). Organizator nie odpowiada za uszkodzenie ciastek podczas transportu. 

2. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU powinny zawierać 

- Dane uczestnika konkursu (nazwa firmy, adres, mail, telefon, osoba kontaktowa)  

-  Opis ciastka zawierający:  

• informację na temat rodzaju ciasta, z jakiego jest przygotowane 
• informacja, czy ciastko nawiązuje do polskiej tradycji kulinarnej i w jaki sposób  
• masa ciastka 

- Informacja czy przewidywane jest opakowanie ciastka i jakie? Jeśli TAK, to należy załączyć projekt lub 
zdjęcie) 

- Informacja na temat maksymalnej ilości ciastek, jaką uczestnik konkursu może wyprodukować jednego dnia  

- Oświadczenie o gotowości do podjęcia współpracy ze Stowarzyszeniem „LGD Działaj z Nami” w pieczeniu 
ciastek na zlecenie stowarzyszenia, na każdą zgłoszoną przez Stowarzyszenie potrzebę 

- Gotowe ciastko - 4 sztuki  

3. Ciastko Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami” ma być ciastkiem słodkim. 

4.   Ciastko MUSI być w kształcie nietoperza. 

5.   Wskazane jest by ciastko Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami” nawiązywało do polskiej tradycji 

kulinarnej. 

6.   Ciastko musi być ciastkiem niewymagającym przechowywania w warunkach chłodniczych; uczestnicy 

konkursu powinni także przewidzieć, że ciastko takie dystrybuowane będzie w sezonie letnim i może być 

przechowywane w wysokiej temperaturze powietrza; powinno być zatem ciastkiem bez kremów czy galaretki.  

7.   Masa ciastka powinna wynosić od 50 do 100 gram  
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8. Przesłane ciastka przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane. 

9. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną propozycję. 

 

§ 8 

Zasady przyznawania nagród 

1. Specjalnie powołana komisja oceni nadesłane pomysły.   

2. Komisja konkursowa będzie oceniać:  

- walory smakowe ciastka 

- wygląd ciastka 

- uwzględnienie polskiej tradycji kulinarnej i/lub lokalnych produktów 

- potencjał dot. produkcji ciastka 

3. Spośród zgłoszonych pomysłów zostanie wybrana 1 propozycja, która otrzyma nagrodę rzeczową o 

wartości 1000 zł, zaproponowaną przez zwycięzcę konkursu. 

2. Komisję do oceny prac powołuje Stowarzyszenie „LGD Działaj z Nami”.   

3. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.  

4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.  

5. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do 28 lutego 2015r. 

6. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagród pisemnie przez Stowarzyszenie „LGD Działaj z 

Nami”. Powiadomienie o przyznaniu nagród zostanie wysłane meilowo na adres autora zwycięskiej propozycji.  

8. Nagroda zostanie wręczona w marcu 2015 r.  

9. Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana w stosowym czasie telefonicznie oraz na 

stronie internetowej Stowarzyszenia. 

 

                                                                                                                             
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Europa inwestująca w obszary wiejskie 
Konkurs finansowany ze środków Unii Europejskiej 

W ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” 
Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
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