Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU
„KULINARNE DZIEDZICTWO BORÓW TUCHOLSKICH”
ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”
plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
biuro: ul. Murowa 8; 89-500 Tuchola
tel./fax 52 3361213; e-mail: lgd@borytucholskie.pl; www.lgd.borytucholskie.pl

CEL KONKURSU
1. Identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych:
 produktach
żywnościowych
Borów
Tucholskich,
wytwarzanych
w gospodarstwach i przez lokalne firmy z branży spożywczo –
gastronomicznej;
 potrawach stanowiących dziedzictwo kulinarne regionu Borów Tucholskich,
wytwarzanych w gospodarstwach i lokalnych firmach gastronomicznych.
2. Poszukiwanie produktów specyficznych, charakterystycznych dla regionu Borów
Tucholskich, które mogą stać się jego wizytówką, służącą do budowy produktu
turystycznego naszego regionu.
3. Promocja lokalnych wyrobów poprzez zachęcenie wytwórców do wpisu
konkursowych produktów na Listę Produktów Tradycyjnych oraz stymulowanie
wykorzystania zasobów lokalnej tradycyjnej żywności przez przedstawicieli
lokalnych firm gastronomicznych.

PRZEDMIOT KONKURSU
1. Przez żywnościowe produkty Borów Tucholskich rozumie się surowce lub wyroby,
które mogą być przeznaczone do bezpośredniego spożycia lub sporządzania
potraw. Produkty te muszą być związane z obszarem geograficznym Borów
Tucholskich, charakteryzować się szczególnymi cechami, często wynikającymi ze
specyficznych warunków klimatycznych i glebowych regionu, z którego pochodzą.
Powinny być wytwarzane tradycyjnymi metodami, wywodzić się z tradycji
i zwyczajów kultywowanych w regionie Borów Tucholskich oraz być od dawna
znane w okolicy (wskazane jest udokumentowanie co najmniej 25-letniej tradycji
wytwarzania).
2. Przez potrawy rozumieć należy zupy, przystawki, dania główne, bądź desery,
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związane z regionem Borów Tucholskich, wytwarzane według tradycyjnych
receptur (wskazane jest udokumentowanie co najmniej 25-letniej tradycji
wytwarzania).
3. Produkty będą oceniane w następujących kategoriach:
I.
Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego (np. mięso, ryby, drób,
wędliny, mleko, sery, farsze, miód i jego przetwory);
II.
Produkty regionalne pochodzenia roślinnego (np. owoce, warzywa,
konfitury, powidła, marmolady, octy, marynaty, soki, zakwasy, mąki, kasze,
chleby i inne wypieki);
III. Inne produkty regionalne w szczególności łączące produkty roślinne ze
zwierzęcymi (np. farsze) oraz napoje regionalne (alkoholowe i
bezalkoholowe);
IV.
Potrawy (zupy, dania główne, przystawki bądź desery).

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1.

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne zameldowane na terenie LGD
„Bory Tucholskie” lub podmioty mające swoją siedzibę na jej terenie (obszar
LGD „Bory Tucholskie” to gminy Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lniano, Lubiewo,
Osie, Śliwice, Świekatowo, Tuchola), które przedstawią produkty i potrawy
spełniające warunki podanej wyżej definicji oraz dostarczą wypełnione karty
zgłoszenia do konkursu.

2.

Do konkursu nie można zgłosić:
− produktów/potraw, które otrzymały nagrodę PERŁY w konkursie „Nasze
Kulinarne Dziedzictwo”, organizowanym przez Polską Izbę Produktu
Regionalnego i Lokalnego,
− produktów/potraw, które zajęły I miejsce w poprzednich edycjach
konkursu „Kulinarne Dziedzictwo Borów Tucholskich”.

3.

Jeden producent może zgłosić do konkursu jeden produkt lub jedną potrawę.

4.

Organizator konkursu w porozumieniu z Komisją Konkursową może nie
dopuścić zgłoszonego produktu/potrawy do konkursu lub przyporządkować
produkt/potrawę do innej kategorii konkursowej.

5.

Zgłoszony produkt oceniany będzie przez co najmniej 3-osobową Komisję
Konkursową. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje na zasadach
consensusu. W przypadku braku consensusu, odbywa się głosowanie. W
przypadku równej liczby głosów – głos decydujący należy do
Przewodniczącego Komisji.
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6.

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie.

PRZEBIEG KONKURSU
1. Dostarczenie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA na adres:

Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”
ul. Murowa 8
89-500 Tuchola
Karty powinny wpłynąć na podany adres najpóźniej do 12 marca 2015 r.
Do karty Zgłoszenia należy dołączyć przepis wykonania produktu lub potrawy,
który będzie dostarczony Komisji Konkursowej oraz wykorzystany w działaniach
promocyjnych LGD „Bory Tucholskie”. Odstępstwo od tej zasady może dotyczyć
sytuacji, gdy przepis objęty jest tajemnicą firmy.
2. Wzór karty zgłoszenia dostępny jest w biurze Lokalnej Grupy Działania „Bory
Tucholskie” (Tuchola, ul. Murowa 8) oraz na stronie internetowej:
www.lgd.borytucholskie.pl

3. Finał konkursu odbędzie się w dniu 20 marca 2015 r. w Tucholskim Ośrodku
Kultury (Tuchola, plac Zamkowy 8)
4. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach,
przyznając nagrody rzeczowe lub wyróżnienia. Podziału nagród na
poszczególne kategorie dokonuje Komisja Konkursowa w porozumieniu z
Organizatorem.
5. Lista laureatów zostanie umieszczona na stronie www.lgd.borytucholskie.pl.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

