
REGULAMIN 
„IX Festiwal Tradycyjnych Smaków  

w Krainie Nocy i Dni” – Konkursy Kulinarne 
 

 
I. Organizator: 

1. Organizatorem Festiwalu i Konkursów Kulinarnych przeprowadzonych w ramach 
festiwalu jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „LGD7- Kraina Nocy i Dni”. 

2. Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju LGD7 obejmuje 9 Gmin członkowskich z 
powiatu kaliskiego: Blizanów, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, 
Opatówek, Żelazków, Lisków, Mycielin, Gmina i Miasto Stawiszyn. 

II. Cele Konkursu: 
1. Kultywowanie tradycji kulinarnych. 
2. Upowszechnianie starych zawodów i rzemiosła. 
3. Prezentacja bogactwa kulinarnego regionu LGD7. 
4. Odnalezienie i zachowanie tradycyjnych specjałów. 
 

III. Termin – 1 WRZEŚNIA 2019 r. 

IV. Miejsce – Żelazków (teren parku przy Gminnym Ośrodku Kultury). 

V. Konkursy kulinarne organizowane w ramach festiwalu: 

- Kategoria I -  „Regionalne produkty i potrawy pochodzenia roślinnego – z ziemniaka, 

kapusty, pomidora, mąki i farsze roślinne, produkty pochodzenia zwierzęcego oraz najciekawsza 

aranżacja stoiska” (odrębny regulamin) 

- Kategoria II – „Sekrety Smaku – nalewki i napoje regionalne (alkoholowe i bezalkoholowe) 

oraz najciekawsza aranżacja stoiska” (odrębny regulamin) 

- Kategoria III – „NASZE POMIDORY” oraz najciekawsza aranżacja stoiska  

(odrębny regulamin) 

- Kategoria IV – „Ciasta i desery tradycyjne oraz najciekawsza aranżacja stoiska”  

(odrębny regulamin) 

 

VI. Warunki uczestnictwa: 

1. Uczestnicy Konkursów kulinarnych. 

W konkursach mogą wziąć udział: zespoły reprezentujące Gminy z obszaru „LGD7-Kraina 

Nocy i Dni” (indywidualne osoby fizyczne, KGW, Stowarzyszenia, producenci żywności, 

lokalni rzemieślnicy, wystawcy, gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczne). 

Aby wziąć udział w konkursach należy do 21 sierpnia 2019roku przesłać karty 

zgłoszeniowe wraz z opisem, do siedziby biura Stowarzyszenia LGD7.  

 



 

 

2. Nagrody i wyróżnienia. 

W ramach wszystkich konkursów Organizator funduje nagrody rzeczowe dla  zwycięzców 

oraz wyróżnienia i  grawertony (za I miejsca). Nagrody zostaną przyznane i przydzielone 

decyzją Komisji Konkursowej. 

 

3. Organizacja stoisk: 

- Organizator zapewnia stoiska (domki wystawiennicze) dla uczestników konkursów kulinarnych, 

- indywidualni wystawcy produktów stoisko przygotowują samodzielnie, 

- wystawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwych warunków higieniczno sanitarnych na 

swoim stoisku. Zobowiązuje się wystawców do korzystania z naczyń ekologicznych 

(papierowych, szklanych,  drewnianych). Dopuszcza się odstępstwo od tej zasady przy podawaniu 

napojów. 

- wystawcy i uczestnicy konkursów nie uiszczają żadnych opłat. 

 

 4. Postanowienia końcowe:        

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów i treści prezentowane przez   

  wystawców.  

- wszelkie wątpliwości i spory związane ze organizacją i przebiegiem Festiwalu rozstrzyga  

  Organizator Konkursu. 

- Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany treści Regulaminów i opublikowania 

w/w zmian na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD7 oraz skrócenia trwania Festiwalu, 

zmiany jego terminu lub odwołania imprezy z ważnych przyczyn organizacyjnych lub klęski 

żywiołowej. 

 


