
 

REGULAMIN V EDYCJI KONKURSU  

„SKARBY EUROPY ZAKLĘTE W SZKLE” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

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

zaklęte w szkle”. 

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

Europe Direct w Olsztynie i w Olecku we współpracy z Agencją Rynku Rolnego Oddział Terenowy w 

Olsztynie.  Konkurs jest współfinansowany przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą. Agencję Rynku 

Rolnego  oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej „Sieć 

Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct" w latach 2013-2017.  

 

§ 2. 

Konkurs jest organizowany na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 

 

II. CEL KONKURSU 

 

§ 3. 

Celem konkursu jest promocja przetworów domowych wykonanych surowców 

zebranych/wyprodukowanych  na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz zaprezentowanie 

szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych.  

 

III. UCZESTNICY KONKURSU 

 

§ 4. 

1. Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletni mieszkańcy obszarów wiejskich województwa 

warmińsko-mazurskiego tj. osoby fizyczne oraz organizacje zrzeszające osoby fizyczne, w tym koła 

gospodyń wiejskich, które wypełnią kartę zgłoszenia i dostarczą zgłoszone przetwory do biura 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie.  

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

3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 przetwory w każdej z kategorii.  

 

IV. PRZEDMIOT KONKURSU 

 

§ 5. 

1. 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  

 

V. HARMONOGRAM KONKURSU 

 

§ 6.  

Konkurs zostanie ogłoszony w lipcu 2016 roku.  

 

§ 7. 

Karta zgłoszenia dostępna jest w siedzibie: Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz Punktów 

Informacji Europejskiej Europe Direct w Olsztynie i Olecku. Dokumenty konkursowe można pobrać ze 

stron internetowych: www.wmirol.org.pl  www.europedirect-olsztyn.pl  www.europedirect-olecko.pl  

i  www.arr.gov.pl  



 

 

§ 8. 

Konkurs przebiegać będzie w następujący sposób: 

 

1. I etap – zgłoszenia 

a) przesłanie – najpóźniej do dnia  14 października 2016 roku (decyduje data dostarczenia kart!) - 

wypełnionych kart zgłoszenia wraz z załączonymi przepisami na adres: Warmińsko-Mazurska Izba 

Rolnicza, ul. Lubelska 43A, 10-410 Olsztyn, fax: 089 5354843 e-mail: skarbyeuropy@gmail.com , z 

dopiskiem: „Skarby Europy zaklęte w szkle”. 

b) dostarczenie w dniu 15 listopada 2016 do godziny 11.00 własnoręcznie wykonanych przetworów do 

miejsca ich oceny podczas konferencji „Inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Warmii i 

Mazur”. O miejscu konferencji uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 31 października 2016 

roku.  

 

2. II etap – ocena 

a) Ocena dostarczonych przetworów domowych zostanie przeprowadzona w dniu 15 listopada 2016 roku 

w godzinach 11.15 – 14.00 podczas konferencji „Inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 

Warmii i Mazur”. 

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

c)  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. 

d) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród. 

e) Wręczenie nagród nastąpi w dniu 16 listopada 2016 roku po godzinie 12.00 (uczestnicy konkursu mają 

zapewniony bezpłatny udział w dwudniowej konferencji – nocleg, wyżywienie, warsztaty itp.). 

f) Obecność uczestników konkursu zarówno podczas oceny, jak i w trakcie wręczenia nagród jest 

obowiązkowa. Organizatorzy nie przewidują wysyłki nagród.  

 

§ 9. 

Decyzje komisji są wiążące i ostateczne.  

 

§ 10. 

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

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

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 11. 

Informacje o osobach nagrodzonych i ich produktach zostaną opublikowane w regionalnych mediach, w 

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

Rolniczej, Agencji Rynku Rolnego  oraz Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct w Olsztynie  

i Olecku.  

 

§ 12. 

Komisja konkursowa powołana przez organizatorów konkursu składać się będzie z przedstawicieli: 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, ARR OT w Olsztynie, PIE ED Olsztyn, Warmińsko-Mazurskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i innych osób wybranych przez 

organizatorów.  

 

§ 13. 

Skład komisji konkursowej będzie dostępny do wglądu w siedzibie W-MIR.   

 

§ 14. 

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


