
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" zaprasza 
wszystkich zainteresowanych, amatorów i profesjonalistów, organizacje działające 
na obszarze LGD, do udziału w Konkursie na Najlepszy Produkt Lokalny na 
obszarze Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska". Konkurs odbędzie się 
20 czerwca 2015 r. w Białowieży, w trakcie imprezy Jarmark Produktów Lokalnych.  

 

Termin zgłoszenia produktów do konkursu mija 17 czerwca 2015 r. 

Konkurs ma na celu identyfikację oraz promocję oryginalnych produktów lokalnych, niejednokrotnie 
wytwarzanych tradycyjnymi metodami na terenie działania LGD "PB". W ostatnich latach coraz więcej 
osób postrzega produkty lokalne/regionalne jako atrakcję turystyczną regionu i uświadamia sobie, że 
nasze wyjątkowe produkty związane z kulturą, tradycją, historią i bogactwem naturalnym, należy w 
znacznie większym stopniu niż dotychczas promować.  

Zaprezentowanie bogactwa różnorodności lokalnych tradycji powinno wzbudzić większe 
zainteresowanie potencjalnych konsumentów i turystów odwiedzających Region Puszczy 
Białowieskiej naszymi produktami. Szeroka prezentacja produktów lokalnych pozwoli także na 
utożsamianie ich z obszarem LGD „Puszcza Białowieska, nie będą one anonimowe i mogą stać się 
wizytówką naszego regionu. 

Postawione zadania mają osiągnięcie jednego najważniejszego celu: wzrostu atrakcyjności Regionu 
Puszczy Białowieskiej poprzez rozwój lokalnej przedsiębiorczości zbudowanej w oparciu o lokalne 
produkty.  

Czym jest produkt lokalny?  

Produkt lokalny to wyrób lub usługa, związane z konkretnym obszarem geograficznym (kulturowo, 
historycznie lub poprzez miejsce wytwarzania), i z którym utożsamiają się mieszkańcy regionu. 
Produkt taki musi charakteryzować się tym, że wytwarzany jest w sposób niemasowy, przyjazny dla 
środowiska, z surowców lokalnie dostępnych.  

Produktem lokalnym mogą być produkty materialne: spożywcze, wyroby rękodzieła, oraz inne 
wytwory, oraz niematerialne: imprezy kulturowe (często organizowane cyklicznie), warsztaty 
rękodzieła, usługi turystyczne, agroturystyczne i inne. Definicja produktów lokalnych jest bardzo 
szeroka i w zasadzie nie koniecznie musi ograniczać się do wyżej wskazanej klasyfikacji.  

Zasady udziału w Konkursie  

1. Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest do osób indywidualnych, amatorów, 
profesjonalistów, grup formalnych i nieformalnych (np. koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, 
rady sołeckie) oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie działania LGD 
Puszcza Białowieska. 

2. Do konkursu mogą być zgłoszone produkty spełniające warunki podanej w niniejszym 
Regulaminie definicji produktu lokalnego.  

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres Organizatora poprawnie 
wypełnionej Karty Zgłoszenia wraz z Oświadczeniem do dnia 17 czerwca 2015 r.  



4. Wzory Karty Zgłoszenia wraz z Oświadczeniem są udostępnione do pobrania na stronie 
internetowej Stowarzyszenia lub w siedzibie Organizatora.  

5. Do Karty Zgłoszenia Wystawcy można dołączyć:  

a) kopie certyfikatów, wyróżnień, nagród itp. otrzymanych w innych konkursach,  

c) zdjęcia na CD do ewentualnego wykorzystania do publikacji o produkcie lokalnym.  

6. Produkty będą oceniane w następujących kategoriach:  

 

1)Produkt żywnościowy 

2) Rękodzieło i artystyczna twórczość lokalna 

3) Usługa (turystyczna, rekreacyjna, wydarzenie, itp.)  

 

7. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić jeden produkt w danej kategorii.  

8. Wystawcy będą mieć możliwość sprzedaży i promocji swoich produktów.  

9. Organizator zapewnia: powierzchnię do ekspozycji zgłaszanego produktu, tabliczkę 
informacyjną o Wystawcy i produkcie, identyfikator dla Wystawcy. 



Regulamin Konkursu na Najlepszy produkt lokalny obszaru Lokalnej Grupy 
Działania "Puszcza Białowieska" 

I. Organizator konkursu 
Organizatorem konkursu odbywającego się podczas Jarmarku Produktów Lokalnych  w dniu 
20.06.2015r.  jest Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska"         

Wszelkie zapytania związane z organizacją konkursu należy kierować na adres: Lokalna 
Grupa Działania "Puszcza Białowieska"    ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka, adres e-mail: 
biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl, tel. 85 682 50 26, 781 434 400.  

II. Przedmiot konkursu 

Przedmiotem konkursu jest  wyłonienie najciekawszych produktów lokalnych. 

Produkt lokalny to wyrób lub usługa, związane z konkretnym obszarem geograficznym 
(kulturowo, historycznie lub poprzez miejsce wytwarzania), i z którym utożsamiają się 
mieszkańcy regionu. Produkt taki musi charakteryzować się tym, że wytwarzany jest w 
sposób niemasowy, przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych.  

Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach  

1) Produkt żywnościowy  

2) Rękodzieło i artystyczna twórczość lokalna 

3) Usługa (turystyczna, rekreacyjna, wydarzenie, itp.) 

III. Warunki uczestnictwa 

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby prywatne, firmy,  podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne (np. Koła Gospodyń Wiejskich, 
sołectwa), instytucje (ośrodki kultury, szkoły) oraz jednostki samorządu terytorialnego, które: 

a) zapoznały się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia 

b) zgłosiły swój udział w konkursie poprzez złożenie wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego  w siedzibie Organizatora Lokalna Grupa Działania "Puszcza 
Białowieska"    ul. Parkowa 3 17-200 Hajnówka, adres e-mail: biuro@lgd-puszcza-
bialowieska.pl, w terminie do 17 czerwca  2015 r. do godz. 15.30. 

c) zgłosiły do konkursu nie więcej niż jeden produkt w danej kategorii 

d) zaprezentują zgłoszony produkt w dniu rozstrzygnięcia konkursu podczas Jarmarku 
Produktów Lokalnych 20 czerwca 2015 roku w Białowieży. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska lub 
nazwy i informacji o zwycięzcy konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach 
promocyjnych i informacyjnych organizatora oraz w mediach i internecie. 

 



IV. Miejsce i termin składania zgłoszeń konkursowych 

1. Zgłoszenia konkursowe na wypełnianym formularzu należy składać w siedzibie 
Organizatora  Organizatora Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska"    ul. Parkowa 3 
17-200 Hajnówka, adres e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl, w terminie do 17 
czerwca  2015 r. do godz 15.30. 

2.  Zgłoszenia nie spełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub 
nadesłane po upływie terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej nie będą podlegały ocenie 
Komisji. 

 

V. Kryteria oceny w konkursie 
1. Oceny zgłoszonych prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 
Komisja weźmie pod uwagę następujące kryteria i wskaże uczestnika, któremu zostanie 
przyznana nagroda rzeczowa : 

Produkty żywnościowe będą  oceniane zgodnie z następującymi kryteriami: 

 tradycja wytwarzania produktu oraz związek produktu z obszarem lub jego 
mieszkańcami 

 doznania smakowe 
 wrażenie estetyczne 
 wyjątkowa jakość, dobra renoma i inne  cechy, wynikające ze specyfiki regionu 

 
Produkty rękodzielnicze będą  oceniane zgodnie z następującymi kryteriami: 

• poziom zaimplementowania motywów tradycyjnego wzornictwa powiązanego z 
obszarem LGD Puszcza Białowieska 

• oryginalna forma prezentowanej pracy,  
• technika i estetyka wykonania,  
• pracochłonność wykonania,  
• wrażenia estetyczne.  

 
Usługa (turystyczna, rekreacyjna, wydarzenie, itp.) będzie oceniana zgodnie z następującymi 
kryteriami: 
 

• atrakcyjność oferty turystycznej (np. rodzaj i atrakcyjność świadczonych usług, 
możliwość komunikacji w j. obcym, standard wyposażenia, estetyka całego otoczenia, 
itp.) 

• zakres oferty (w sezonie, poza sezonem)  
• wykorzystanie elementów lokalnych tradycji i zwyczajów (np. kuchnia regionalna, 

wystrój regionalny, obrzędowość, legendy, itp.)  

2. Decyzja Komisji o wyłonieniu zwycięzcy  jest ostateczna i nie przysługuje od niej 
odwołanie. 

3. Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu. 

 



VI. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Uroczyste podsumowanie oraz wręczenie nagród i wyróżnień dla laureatów 
konkursu nastąpi podczas Jarmarku Produktów Lokalnych 20 czerwca 2015 roku 
w Białowieży 

2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości podczas Jarmarku, a 
także na stronie internetowej www.lgd-puszcza-bialowieska.pl 

VII. Organizacja konkursu 
 
Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" 

Adres: ul. Parkowa 3 

17-200 Hajnówka 

tel. 85 682 50 26, 781 434 400 

 

X. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu 
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ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE  
,,NAJLEPSZY PRODUKT LOKALNY  

OBSZARU LGD PUSZCZA BIAŁOWIESKA" 
  

Data ........................................................ 
 

Imię 
(imiona) 

 

Nazwisko  

Adres   

Tel.   

E-mail  

 

Deklaruję przystąpienie do konkursu 

 ,,NAJLEPSZY PRODUKT LOKALNY  

obszaru LGD Puszcza Białowieska" 
 

Produkt zgłaszam w następującej kategorii (zaznaczyć „x”): 
 
� Kategoria: Produkt spożywczy 

 
 
� Kategoria: Rękodzieło i artystyczna twórczość lokalna 
 
 
� Kategoria: Usługa (turystyczna, rekreacyjna, wydarzenie, itp.) 
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Opis produktu: 

a) Nazwa (historyczna, lokalna lub ludowa) …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

b) Opis produktu z wyszczególnieniem jego cech charakterystycznych 

………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………...... 

c) Opis sposobu wytwarzania produktu 

………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………...... 

d) Związek produktu z danym regionem, powołując się na źródła (z określeniem zasięgu 
geograficznego regionu, na jakim produkt jest znany), 

………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………...... 

e) Czy osoba zgłaszająca produkt wytwarza go jedynie na własne potrzeby, czy może jest on 
sprzedawany (jeśli tak, to w jakiej formie i na jakim obszarze). 

………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………...... 

Załączniki (np. zdjęcia, dokumenty potwierdzające tradycję wytwarzania itp.) 
 
………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………...... 
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OŚWIADCZENIA 

 

 

1. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora 
konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych 
( Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926  ze  zm.),  w  celu  organizacji  i  przeprowadzenia  
Konkursu  oraz  przekazania  nagrody laureatom  Konkursu. Każda  osoba  ma  
prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  ich poprawiania. Podanie danych 
jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych w celu i na zasadach określonych powyżej. 

 

2. Zapoznałem (-łam) się z treścią Regulaminu Konkursu na najlepszy produkt lokalny 
obszaru LGD Puszcza Białowieska 

 

3. Organizator konkursu ma prawo do publicznego wystawienia zgłoszonych 
produktów, w szczególności w Internecie, na drukach papierowych (prasa, ulotki, 
foldery itd.), w prasie i telewizji oraz poprzez zapis cyfrowy i magnetyczny (płyty 
CD). 

 

4. Niniejszym zgłaszam projekt do konkursu, akceptuję regulamin i oświadczam, że 
informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym oraz jego załącznikach są 
prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

 

 

 

 

 
………………………..… ..………………………………….. 

Data, miejscowość Czytelny podpis 
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