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„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” 

 

REGULAMIN KONKURSU 

XI EDYCJI „PRODUKT LOKALNY PODBABIOGÓRZA” 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Podbabiogórze” z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19. 

2. Celem konkursu z dziedziny kultury i sztuki pt. „Produkt Lokalny Podbabiogórza”  

jest promowanie charakterystycznych produktów związanych z obszarem objętym 

Lokalną Strategią Rozwoju „Podbabiogórza”. Identyfikacja produktów na terenie 

LGD, włączenie mieszkańców obszaru działania LGD w proces kultywowania                    

i promowania dziedzictwa kulturowego. 

3. Konkurs przeprowadzony jest na terenie 9 gmin tj. Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów 

- gmina, Jordanów – miasto, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, 

Zawoja, Zembrzyce. 

4. Wszelkich informacji nt. Konkursu udziela Biuro Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej 

Grupy Działania „Podbabiogórze” tel. /33/ 874- 41-72, kom. 667-609-609 

 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. W konkursie mogą brać udział amatorzy i profesjonaliści, osoby prywatne oraz 

organizacje (np. twórcy ludowi, lokalne stowarzyszenia, fundacje, Koła Gospodyń 

Wiejskich) z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze” tj. gmin. Budzów, 

Bystra-Sidzina, Jordanów- gmina, Jordanów - miasto, Stryszawa, Sucha Beskidzka, 

Maków Podhalański, Zawoja, Zembrzyce. 

2. Osoby/podmioty zainteresowane udziałem w konkursie zobowiązane są do złożenia 

produktu wraz z załączoną kartą zgłoszeniową. Do konkursu można zgłaszać produkty 

lokalne związane z Regionem Podbabiogórskim, z wyłączeniem produktów 

żywnościowych w VIII kategoriach: 

I. Zabawkarstwo 

II. Haft  

III. Koronkarstwo 

IV. Bibułkarstwo 

V. Rzeźba 

VI. Wyroby z wikliny, wyroby z łuby, plecionkarstwo, wyroby z siana 

VII. Galanteria drewniana  

VIII. Malarstwo 

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 o wartości powyżej 100 zł 

zostaną zwrócone uczestnikom konkursu. 

4. Po zakończonym konkursie zgłoszone produkty lokalne o wartości do 100 zł zostają  

w Biurze Zarządu i będą wykorzystywane w celach promocyjnych tj. stoiska                    
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z produktem lokalnym podczas imprez w gminach, targach turystycznych lub innych 

wydarzeniach promocyjnych.  

 

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 01 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. osobiście, 

mailem, faxem lub listownie na adres: Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze”,                  

ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, mail: podbabiogorze@op.pl, fax.                

/33/ 874-41-72. 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. Produkty zgłoszone do 

konkursu należy dostarczyć do Biura Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórza” 

do 30 czerwca 2022 r. (czwartek).   
 

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 1  

do 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. 

2. Komisja konkursowa liczy 3 członków.  

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

a) nawiązanie do tradycji obszaru LGD „Podbabiogórze” 0-5 pkt. 

   b) sposób wytwarzania produktu 0-5 pkt. 

              c) estetyka wykonania 0-5 pkt. 

3. Od werdyktu komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

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

lub podmiotu w sprawie uzyskania dodatkowych informacji i wyjaśnień. 

5. Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie www.lgdpodbabiogorze.pl.                          

O uroczystym wręczeniu nagród zwycięzcy konkursu zostaną pisemnie 

poinformowani. 

 

VI. NAGRODY 

 

1. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu komisja konkursowa przyzna dyplomy                      

i nagrody finansowe o łącznej wartości 18 400 zł.  

2. W ramach konkursu przewiduje się przyznanie nagród pieniężnych dla każdej 

kategorii. 

mailto:podbabiogorze@op.pl
http://www.lgdpodbabiogorze.pl/

