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Regulamin konkursu  

„Produkt Lokalny LGR 7Ryb” 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa zasady i organizację Konkursu „Produkt lokalny LGR 7Ryb” zwanego 

dalej konkursem. Każdy uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. 

2. Organizatorem  konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7Ryb”. 

3. Celem konkursu jest zidentyfikowanie, wybór oraz promocja najlepszych produktów 

lokalnych z obszaru działalności LGR „7 Ryb”. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu na „Produkt lokalny LGR 7Ryb” odbędzie się w dniu                

24 listopada 2019 r. podczas „Gali Rzeczy Ciekawych”, na terenie hali widowiskowej w 

Skokach i będzie składał się z kategorii: produkty spożywcze. 

5. Konkurs „Produkt Lokalny LGR 7Ryb” jest współfinansowany przez Unię Europejską                            

z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach priorytetu 4. 

 

Rozdział II 

Zasady uczestnictwa 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, w tym grupy 

defaworyzowane oraz rybacy a także osoby prowadzące działalność gospodarczą, 

osoby prawne oraz instytucje i organizacje mieszkające lub działające na obszarze 

Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”. 

2. Do konkursu na „Produkt Lokalny LGR 7Ryb” mogą zostać zgłoszone produkty 

charakterystyczne dla obszaru objętego działaniem Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb”, 

które są wytwarzane w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska, w tym z 

wykorzystaniem z surowców lokalnie dostępnych. Produkty te stają się wizytówką obszaru 

poprzez wykorzystanie ich unikatowych walorów.  

3. Obszar działalności LGR „7Ryb” obejmuje gminy: Wyrzysk, Szamocin, Margonin, 

Gołańcz, Wągrowiec (gmina wiejska), Skoki, Kiszkowo, Rogoźno, Oborniki. 

http://www.7ryb.pl/
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4. Zgłoszenie produktów: 

a) każdy wystawca może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 różne  produkty. 

b) zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia, którą należy 

dostarczyć do dnia 22.10.2019r., do godz. 1530, do Biura Lokalnej Grupy Rybackiej 

„7 Ryb”. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

Karty zgłoszenia mogą zostać wysyłane drogą pocztową na adres Biura 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24,                                  

62-100 Wągrowiec, dostarczone osobiście lub wysłane e-mailem na adres: 

biuro@7ryb.pl (decyduje data dostarczenia do Biura LGR „7Ryb”), z 

zastrzeżeniem, że dokument zgłoszony w wersji elektronicznej zostanie 

dostarczony do Organizatora w oryginale  z podpisami do dnia Konkursu włącznie.  

c) WAŻNE! Prosimy o dokładne wypełnienie karty zgłoszenia, i zwrócenie uwagi na 

opis sposobu przygotowania produktu. Wypełnienie karty w sposób nieczytelny lub 

niezgodny z regulaminem, spowoduje odrzucenie zgłoszenia.  

d)  Wystawca wyraża zgodę na użycie w treści zawartych w zgłoszeniu, przy 

tworzeniu II części folderu Produkt Lokalny LGR „7Ryb” 

5. Organizator zastrzega sobie prawo wstępnej selekcji produktów zgłoszonych do Konkursu 

na podstawie Kart Zgłoszeniowych. Wystawcy produktów niezakwalifikowanych do 

Konkursu zostaną o tym poinformowani do 29.10.2019 r. 

 

Rozdział III 

Zasady konkursu 

1. Prezentacja produktu lokalnego: 

a) Produkt Lokalny zgłoszony do konkursu powinien być zaprezentowany jako 

gotowy produkt spożywczy (z zachowaniem wymogów sanitarno-

epidemiologicznych w formie, która umożliwi Kapitule Konkursu zapoznanie się z 

produktem, tj. jego degustację oraz ocenę jego charakterystycznych cech. 

b) Uczestnicy konkursu zobowiązani są w dniu 24 listopada 2019 r. do godz. 11.00 

dostarczyć produkty gotowe do oceny przez Jury. Do godziny 12.00 stoisko 

konkursowe powinno być już gotowe do prezentacji. 

2. Wybór Lokalnych Produktów: 

1) Kryteria oceny produktów: 

http://www.7ryb.pl/
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a) Aranżacja dania - liczba pkt: 0-5 

b) sposób wytwarzania produktu, dobór składników - liczba pkt: 0-5 

c) pomysłowość i kreatywność przepisu– liczba pkt: 0-5 

d) związek produktu z obszarem- liczba pkt:0-5 

e) smak- liczba pkt: 0-5 pkt 

Każdy członek Jury może przyznać maksymalnie 15 punktów. 

2) Wyboru Lokalnych Produktów dokona Komisja konkursowa powołana przez 

Organizatora, w składzie: 

• Przewodniczący Komisji – Dorota Knopczyńska – Dyrektor Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Rybacka „7Ryb” 

• Członkowie Komisji: 

- Natalia Elmann- specjalista ds. wdrażania LSR 

-Wiesław Ewertowski- Wiceprezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„7Ryb” 

- Przedstawiciele Restauracji „Moraś” 

3) Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

4) Lokalne Produkty, które zostaną wybrane przez Komisję Konkursową zostaną 

wpisane na Listę Produktów Lokalnych Stowarzyszenia Lokalnej Grupy 

Rybackiej „7 Ryb”. 

5) Komisja konkursowa przyzna nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia 

6) Nagrody zostaną wręczone w dniu konkursu w postaci pamiątkowego bonu. Każdy 

z uczestników, który otrzyma bon będzie mógł dokonać wymiany bonu na sprzęt 

AGD w kwocie określonej na bonie.  

7) Osobom/podmiotom, których Produkty Lokalne zostaną wpisane na Listę 

Produktów Lokalnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zostaną 

wręczone  pamiątkowe dyplomy. 

8) Wszystkie wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu konkursu. 

Rozdział IV 

Warunki organizacyjne 

 

1. Organizator Konkursu nie zwraca kosztów przygotowania produktów, kosztów podróży.  

http://www.7ryb.pl/
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2. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi konkursu stoisko do zaprezentowania 

produktów. 

3. Uczestnicy samodzielnie estetycznie dekorują swoje stanowisko. 

4. Uczestnik konkursu wykonuje danie w ilości co najmniej 20 porcji produktu.  

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator Konkursu „Produkt lokalny LGR 7Ryb” zastrzega sobie prawo wykorzystania                        

i publikowania materiałów z Konkursu, w tym imion, nazwisk, nazw zgłaszających, 

przepisów, zdjęć, opisów produktów kontaktów (email, telefon) itp. Wystawca wyraża 

zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wszelkich materiałów złożonych w ramach 

Konkursu bez ograniczeń czasowych – na potrzeby realizacji celów statutowych zgodnych 

z działalnością Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”, w szczególności w celach informacyjnych i 

promocyjnych. 

2. Wszelkie kwestie nie wyszczególnione w Regulaminie ustala Organizator. 

3. Złożenie zgłoszenia do Konkursu „Produkt Lokalny LGR 7Ryb” jest równoznaczne                                   

z zapoznaniem się z Regulaminem Konkursu i jego akceptacją. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie. 

Informacje o ewentualnych zmianach zostaną zamieszczone na stronie www.7ryb.pl 

5. Informacji w sprawie Konkursu „Produkt Lokalny LGR 7Ryb” udzielają pracownicy 

Stowarzyszenia LGR „7Ryb”, przy ul. Kolejowej 24, 62-100 Wągrowiec, tel. 506 256 186, 

e-mail: stowarzyszenie7ryb@wp.pl. 

Rozdział VI 

Informacje dodatkowe 

 

Jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne im podległe oraz 

organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego                        

i wolontariacie, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora 

rybołówstwa i akwakultury, którzy złożą wniosek: 

a) w ramach ogłoszonego naboru, cel „propagowanie dobrostanu społecznego                         

i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym 

dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa 

http://www.7ryb.pl/
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kulturowego - przedsięwzięcia 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej                                

i rekreacyjnej oraz 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów 

środowiskowych (cel szczegółowy 2.2 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa 

kulturowego terenu „7 Ryb”) mogą otrzymać punkty w ramach kryterium 

strategicznego Promocja „produktu lokalnego”, jeżeli opis operacji wskazuje 

jednoznacznie na wykorzystanie lub promocję „produktu lokalnego” z terenu 

LGD, pod warunkiem, że w dniu oceny Produkt lokalny znajduje się na 

prowadzonej przez LGD liście Produktów Lokalnych. 

b) w ramach ogłoszonego naboru grantowego, cel „propagowanie dobrostanu 

społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach 

akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz 

morskiego dziedzictwa kulturowego - na przedsięwzięcia 2.1.2 Organizacja 

aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnych 

oraz 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych mogą 

otrzymać punkty w ramach kryterium Promocja „produktu lokalnego”, jeżeli 

opis zadania wskazuje jednoznacznie na wykorzystanie lub promocję 

„produktu lokalnego” z terenu LGD, pod warunkiem, że w dniu oceny 

Produkt lokalny znajduje się na prowadzonej przez LGD liście Produktów 

Lokalnych. 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu wzięciu udziału w 

konkursie „Produkt lokalny LGR „7Ryb” 

 

http://www.7ryb.pl/
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……………………………….. 

       (data, podpis) 

 

 Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest  Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec (siedziba biura), telefon 

kontaktowy: 67 254 74 41 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, 

której dane dotyczą przysługuje prawo: 

- żądania dostępu do danych osobowych; 

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

- wniesienia sprzeciwu; 

- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 

Warszawa. 

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego. 

……………………………….. 

      (data, podpis) 
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