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Regulamin konkursu „Nasze regionalne bogactwo na stoły! Soja”  

Nowe Skalmierzyce, 3 września 2022 r. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs „Nasze regionalne bogactwo na stoły! 
Soja” 

2. Organizatorem konkursu jest Wielkopolska Izba Rolnicza. 
3. Konkurs realizowany jest w ramach operacji „Nasze regionalne bogactwo na stoły!” współfinansowanej 

jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów 
Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

4. Finał konkursu odbędzie się podczas imprezy plenerowej „Wielkopolskie Święto Soi” w dniu 3 września 
2022 roku, na stoisku Wielkopolskiej Izby Rolniczej. 

5. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie trzyosobowa Komisja Konkursowa powołana 
przez Organizatora. 
 

CEL KONKURSU 
 

1. Celem konkursu jest przygotowanie najbardziej różnorodnych potraw z lokalnych warzyw ze szczególnym 
uwzględnieniem soi oraz pokazanie wszechstronnego zastosowania soi w kuchni wielkopolskiej. 

2. Konkurs skierowany jest do kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń, które w ramach swojej działalności 
wykorzystują lokalne produkty (warzywa) i w ten sposób promują swój region. 

3. Konkurs składać się będzie z dwóch etapów. 
 

PRZEBIEG PIERWSZEGO ETAPU KONKURSU 
 

1. Warunkiem udziału w konkursie (etap pierwszy) jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik 
nr 1) dostępnego na stronie internetowej www.wir.org.pl, w Biurze Powiatowym WIR w Ostrowie 
Wielkopolskim, ul. Wrocławska 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 62 592 80 18, e-mail: 
wirost@wir.org.pl. Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do dnia 26 sierpnia 
2022 r. do Biura Powiatowego WIR w Ostrowie Wielkopolskim. 

2. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych (nazwa, dane kontaktowe) oraz rozpowszechnienie wizerunku (dokumentacja fotograficzna) 
na potrzeby realizacji operacji  „Nasze regionalne bogactwo na stoły!” oraz promocji niniejszego 
konkursu. 

3. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. 
4. Komisja Konkursowa na podstawie zgłoszeń wybierze pięciu uczestników, którzy zaproszeni zostaną do 

etapu drugiego Konkursu, który polegać będzie na przygotowaniu konkursowych potraw i ich prezentacji 
na stoisku Wielkopolskiej Izby Rolniczej pn. „Nasze regionalne bogactwo na stoły! Soja” podczas imprezy 
plenerowej „Wielkopolskie Święto Soi” dnia 26 sierpnia 2022 r.  
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PRZEBIEG DRUGIEGO ETAPU KONKURSU 
 

1. Konkurs odbędzie się na stoisku wystawienniczym „Nasze regionalne bogactwo na stoły!” w dniu 3 
września 2022 r. podczas imprezy plenerowej „Wielkopolskie Święto Soi”.  

2. Uczestnicy drugiego etapu konkursu zobowiązani są do stawienia się wraz z konkursową potrawą w dniu 
3 września 2022 r. na miejscu organizacji konkursu w Nowych Skalmierzycach o uzgodnionej z 
Organizatorem godzinie. 

3. Konkursowa potrawa powinna być wykonana w ilości 40 porcji i na miejsce powinna być dostarczona w 
formie gotowej. 

4. Uczestnicy konkursu będą samodzielnie prezentować potrawę przed Komisją Konkursową. 
5. Komisja Konkursowa oceni nowatorstwo, smak, pomysłowość i kunszt wykonania oraz podania potrawy. 
6. Komisja Konkursowa wyłoni zdobywców trzech pierwszych miejsce oraz laureatów wyróżnień. 
7. Ocena Komisji Konkursowej jest ostateczna. 
8. Dla uczestników Konkursu zakwalifikowanych do drugiego etapu organizator zapewnia nagrody 

rzeczowe. 
9. Ocena potraw i wręczenie nagród odbędzie się w trakcie trwania imprezy „Wielkopolskie Święto Soi”. O 

dokładnej godzinie oceny potraw Organizator poinformuje uczestników Konkursu w terminie do 30 
sierpnia 2022 r. 
 

WARUNKI TECHNICZNE 
 

1. Organizator zobowiązuje się do przygotowania miejsca umożliwiającego prezentacje potraw. Organizator 
dopuszcza możliwość aranżacji stoiska, na którym prezentowana będzie konkursowa potrawa. 

2. Konkursowe potrawy po ocenie przez Komisję Konkursową przekazane zostaną do degustacji wśród 
odwiedzających stoisko. Organizator zapewni uczestnikom konkursu naczynia jednorazowe niezbędne do 
przeprowadzenia degustacji. Naczynia przekazane zostaną w dniu prezentacji potrawy. 
 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia Konkursu w przypadku 
zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora. Zawiadomienie o przesunięciu terminu może 
zostać wykonane telefonicznie, poprzez e-mail lub pocztę na wskazany w karcie zgłoszenia udziału adres.  

2. W przypadku braku możliwości organizacji imprezy spowodowanej ograniczeniem związanym z 
wystąpieniem stanu epidemii COVID-19, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy  

3. Odwołanie imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora, a związanych z wystąpieniem COVID 19 
powodują, iż uczestnikowi Konkursu nie przysługują żadne możliwości odwoławcze i odszkodowania.  


