
 

 

REGULAMIN KONKURSU 
„ZAKRĘCONE SŁOIKI” 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Nasze miejsce na Świecie” z siedzibą 

w Świecie 145, 59-820 Leśna. 

2. Współorganizatorem jest Koło Gospodyń Wiejskich w Świeciu  

3. Celem konkursu pt. „Zakręcone słoiki” jest promowanie produktów lokalnych, 

tradycji wekowania oraz zatrzymywania smaków lata i  darów natury (z ogrodu, pola, 

działki, lasu) w słoikach, włączenie mieszkańców sołectwa Świecie w proces 

kultywowania i promowania dziedzictwa kulturowego. 

4. Konkurs przeprowadzony jest na terenie Sołectwa Świecie. 

5. Wszelkich informacji nt. Konkursu udzielają Prezes Stowarzyszenia „Nasze miejsce 

na Świecie” – Katarzyna Męcina (tel. 665 745 261) oraz Przewodnicząca KGW 

Świecie – Joanna Gruby (tel. 731 017 376) 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. W konkursie mogą brać udział amatorzy i profesjonaliści, osoby indywidualne oraz 

rodziny – MIESZKAŃCY ŚWIECIA. 

2. Osoby  zainteresowane udziałem w konkursie zobowiązane są do złożenia produktu 

wraz z załączoną kartą zgłoszeniową. Do konkursu można zgłaszać przetwory  

w słoikach i butelkach w 5 kategoriach: 

I. NA SŁODKO 

II. NA SŁONO 

III. NA OSTRO 

IV. WYTRAWNIE 

V. CIĘŻKO STWIERDZIĆ, ALE JEST DOBRE 

Każdy uczestnik może zgłosić więcej niż jeden produkt w ramach jednej kategorii oraz ma 

prawo zgłoszenia produktów do więcej niż jednej kategorii. 



 

3. Po zakończonym konkursie zgłoszone produkty lokalne zostają w Biurze Zarządu  

i będą wykorzystywane w celach promocyjnych tj. dekoracji stoiska oraz degustacji  

z produktem lokalnym podczas imprezy wiejskiej w  dniu 5 września 2020. 

III. ZASADY ZGŁASZANIA PRODUKTÓW 
1. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje na podstawie karty zgłoszenia do 

konkursu stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Zgłoszenia do 

konkursu przyjmowane są od 5 sierpnia  - do 31 sierpnia 2020 r. osobiście do: 

 Katarzyna Męcina (Świecie 145) – tel. 665 745 261 

 Joanna Gruby (Świecie 147) – tel. 731 017 376 

 Marta Birkowska (Świecie 255) – tel. 784 313 043 

Produkty, które nie zostaną zgłoszone w wymaganym terminie oraz bez opisów nie będą 

brane pod uwagę w Konkursie. 

2. Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć produkt lokalny.  

3. Karty zgłoszenia do pobrania są w: 

 Sklepie „u Lucyny” 

 Katarzyna Męcina (Świecie 145) – tel. 665 745 261 

 Joanna Gruby (Świecie 147) – tel. 731 017 376 

 Marta Birkowska (Świecie 255) – tel. 784 313 043 

 na stronie: www.naszeswiecie.pl   

IV. OCENA FORMALNA 
1. Ocena formalna dokonywana jest przez Organizatora konkursu. 

2. Ocena formalna polega na sprawdzeniu zgodności z niniejszym regulaminem,  

a w szczególności na sprawdzeniu, czy: 

1) zgłoszenia dokonano na karcie zgłoszenia do konkursu stanowiącej załącznik 

nr 1do niniejszego regulaminu; 

2) wypełniono wszystkie wymagane pola karty zgłoszenia do konkursu 

3) karta zgłoszenia oraz produkt lokalny zostały przesłane w wyznaczonym 

terminie. 

V. OCENA MERYTORYCZNA I WYBÓR LAUREATÓW 
1. Organizator powołuje komisję konkursową, która ocenia poprawne formalnie 

zgłoszenia. 

http://www.naszeswiecie.pl/


 

2. Komisja konkursowa liczy 4-5 członków. 

3. Komisja konkursowa dokonuje oceny produktów w następujących kryteriach oceny: 

a. nawiązanie do regionu Sołectwa Świecie i Pogórza Izerskiego 0-5 pkt. 

b. sposób wytwarzania produktu 0-5 pkt. 

c. estetyka wykonania 0-5 pkt. 

d. walory smakowe 0-5 pkt. 

 

4. Od werdyktu komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

5. Komisja konkursowa może zwrócić się do zgłoszonej do udziału w konkursie osoby  

w sprawie uzyskania dodatkowych informacji i wyjaśnień. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na imprezie 

wiejskiej „Zakręcone słoiki” – 5 września 2020r. na Placu Strażackim w Świeciu. 

Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie www.naszeswiecie.pl oraz 

facebook.com/naszeswiecie 

VI. NAGRODY 
1. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu komisja konkursowa przyzna dyplomy i nagrody 

(vouchery i/lub nagrody rzeczowe). 

  

http://www.naszeswiecie.pl/

