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REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY ZIOŁOWY SPECYFIK W RAMACH PROJEKTU  

„POLSKO – CZESKA INTEGRACJA? NATURALNIE!” 
 
 

I. Postanowienia ogólne: 
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie LYSKOR z siedzibą w Lyskach, ul. Sikorskiego 2, 

zwanym dalej „Organizatorem” lub „LGD”. 
2. Konkurs przeprowadzony zostanie w ramach projektu „Polsko-czeska integracja? Naturalnie!”. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz z budżetu państwa „Przekraczamy granice”. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas spotkania podsumowującego projekt „Polsko-
czeska integracja? Naturalnie!”, w dniu 10 listopada 2021 r. o godz. 17:00 w Ośrodku Kultury 
i Sportu w Gaszowicach, Gaszowice ul. Rydułtowska 7.  

4. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów udziału w konkursie. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego dysponowania recepturami zgłoszonych 

do konkursu specyfików tj. syropy, kosmetyk oraz napar, ich wykorzystania i udostępniania 
w celach promocyjnych LGD i realizowanych działań.  

 

II. Cele konkursu: 
1. Celem konkursu jest zainteresowanie mieszkańców obszaru LGD oraz obszaru działania 

czeskiego partnera – obec Bolatice, wykorzystywaniem produktów pochodzących z natury 
tj. roślin, krzewów, drzew w codziennym życiu, dla zdrowia i urody, zaprezentowanie 
szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności Matki Natury, promowanie 
społecznej aktywności mieszkańców obszarów wiejskich. 

2. Konkurs polega na wyłonieniu najlepszego specyfiku z wykorzystaniem naturalnych 
składników, w trzech kategoriach: 
a. syrop, 
b. kosmetyk, 
c. napar. 

3. Specyfiki, o których mowa w pkt 2a i c nie mogą zawierać alkoholu. 
 

 
III. Warunki uczestnictwa: 

1. Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletni mieszkańcy obszaru LGD (gmin: Lyski, Kornowac, 
Jejkowice, Gaszowice, Pszów) oraz obec Bolatice, którzy wzięli udział w co najmniej jednym 
spotkaniu w ramach projektu „Polsko-czeska integracja? Naturalnie!”. 

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być przedstawiciele Organizatora (tj. członkowie Zarządu, 
Rady, Komisji Rewizyjnej, pracownicy biura), członkowie komisji oceniającej specyfiki oraz 
osoby pozostające z wyżej wymienionymi w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może 
to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności. Dotyczy to w szczególności osób 
pozostających z wyżej wymienionymi w związku małżeńskim lub faktycznym pożyciu albo 
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, osób związanych z tytułu 
przysposobienia, opieki, kurateli. 

3. Warunkiem udziału w konkursie jest: 
a. kompletne wypełnienie karty zgłoszenia wraz z akceptacją zasad określonych 

w regulaminie i podpisaniem oświadczeń zawartych na karcie zgłoszenia, 
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b. udostępnienie specyfiku komisji konkursowej podczas spotkania podsumowującego 
projekt do oceny organoleptycznej. 

4. Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Organizatora do dnia 
3 listopada br. do godz. 15:30. Możliwe jest również przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia 
pocztą elektroniczną na adres biuro@lyskor.pl. W takim wypadku oryginał wypełnionego 
i podpisanego zgłoszenia należy dostarczyć w dniu spotkania podsumowującego projekt. 

5. Szczegółowych informacji nt. konkursu udzielają pracownicy biura LGD telefonicznie pod 
numerem 32 440-76-01 w godzinach pracy tj. od pn do pt 7:30 – 15:30. 

 
IV. Ocena wyrobów konkursowych i nagrody: 

1. Oceny specyfików i przyznania nagród dokonuje komisja konkursowa złożona z 3 osób, 
powołana przez Organizatora, w skład której wejdą: zielarka oraz po jednym przedstawicielu ze 
strony Organizatora oraz partnera czeskiego. 

2. Skład komisji zostanie przedstawiony podczas spotkania podsumowującego projekt. 
3. Komisja ocenia specyfiki w zakresie: 

a. zgodności z tematem konkursu i wymaganiami regulaminu, 
b. prezentacji i estetyki, 
c. atrakcyjności i przydatności receptury. 

4. Przewiduje się przyznanie nagrody za pierwsze miejsce w każdej kategorii w postaci nagród 
rzeczowych tj. pakietu zdrowych ziół i przypraw. 

5. Od podjętej przez komisję decyzji o przyznaniu nagród nie przysługuje odwołanie. 
 

V. Postanowienia końcowe: 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji o zwycięzcach 

i uczestnikach konkursu. 
2. Uczestnik konkursu nieodpłatnie udziela Organizatorowi zgody na korzystanie 

i rozpowszechnianie receptury a także utrwalanie na wszelkich polach eksploatacji, w tym 
techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 

3. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte 
w regulaminie. 

4. Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na stronie 
internetowej www.lyskor.pl . 

5. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala Organizator. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. 
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