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Regulamin konkursu „Skarby Ducha Gór” I Festiwalu Smaków Liczyrzepy 2012 
 

1. Konkurs „Skarby Ducha Gór” odbędzie się dnia 15.08.2012 podczas I Festiwalu Smaków 

Liczyrzepy 2012 w Karpaczu przy ul. Obrońców Pokoju 4b  w godzinach 12:00-19:00. 

 

2. Organizatorem konkursu „Skarby Ducha Gór” jest stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

Partnerstwo Ducha Gór oraz Restauracja „Dwór Liczyrzepy”. 

 

3. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych produktów żywnościowych, rękodzielniczych 

oraz pamiątek Krainy Ducha Gór, które będą identyfikowane i utożsamiane z regionem Kotliny 

Jeleniogórskiej (obszar powiatu jeleniogórskiego i Powiatu Miasto Jelenia Góra) 

Konkurs ma na celu promocję oryginalnych produktów żywnościowych, rękodzielniczych i 

będących pamiątkami Krainy Ducha Gór, poszukiwanie produktów specyficznych dla Kotliny 

Jeleniogórskiej, które mogą stać się jej wizytówką. 

 

4. Kategorie konkursu: 

Produkt żywnościowy Krainy Ducha Gór 

Pamiątka Krainy Ducha Gór 

Produkt rękodzielniczy Krainy Ducha Gór 

 

5. Produkty i pamiątki powinny spełniać następujące warunki: 

 wytwarzane ręcznie, tradycyjnymi metodami 

 wykonane z lokalnych produktów i surowców 

 wykonane z surowców naturalnych 

 wywodzące się z tradycji 

 

6. W konkursie mogą startować wszyscy Ci, którzy przedstawią produkty spełniające powyższe 

warunki, zapoznali się z niniejszym regulaminem oraz go akceptują, a także prześlą wypełnioną 

kartę zgłoszenia wraz ze zdjęciem produktu.  

 

7. Zgłoszenia można przesyłać do dnia 10.08.2012r. na adres: 

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór  

ul. Wojska Polskiego 40 

58-500 Jelenia Góra, 

na adres e-mail: sekretariat@duchgor.org lub faxem 75 644 21 65 

Wzór formularza dostępny jest w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha 

Gór oraz na stronach internetowych www.duchgor.org (w zakładce ŚWIĘTO DUCHA GÓR) 

oraz www.dworliczyrzepy.pl 

 

8. Wysłanie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem produktu do konkursu. Przy 

zakwalifikowaniu produktu będzie brany pod uwagę dokładny i wyczerpujący opis produktu.  

O zakwalifikowaniu organizator poinformuje w dniu 13.08.2012r.   
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9. Wszystkie osoby i podmioty, które zgłoszą swój udział w konkursie zostaną powiadomione 

najpóźniej w dniu 14.08.2012r. o godzinie przybycia w dniu 15.08.2012r., w celu odebrania 

stoiska i możliwości przygotowania produktu do konkursu. 

 

10. Podczas trwania konkursu na I Festiwalu Smaków Liczyrzepy każdy uczestnik będzie miał 

możliwość bezpłatnego prezentowania swoich wyrobów i ich sprzedaży. W tym wypadku 

należy dodatkowo wypełnić kartę wystawcy dostępną w stowarzyszeniu Lokalna Grupa 

Działania Partnerstwo Ducha Gór oraz na stronie internetowej www.duchgor.org (w zakładce 

ŚWIĘTO DUCHA GÓR) 

Wypełnioną kartę należy przesłać do dnia 10.08.2012r. na adres: 

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór  

ul. Wojska Polskiego 40 

58-500 Jelenia Góra, 

na adres e-mail: sekretariat@duchgor.org lub faxem 75 644 21 65 

 

11. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 produkt w jednej kategorii. 

 

12. Jury konkursu, po ocenie zaprezentowanych produktów i degustacji produktów żywnościowych 

przyzna po 3 nagrody w każdej kategorii. 

I nagroda 500 zł 

II nagroda 300 zł 

III nagroda 100 zł 

 

13. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi podczas I Festiwalu Smaków 

Liczyrzepy 2012, tj. 15.08.2012r.  

 

14. Uczestnicy, których produkty zostaną nagrodzone będą mieli możliwość prezentacji swoich 

wyrobów w Skarbcu Ducha Gór – Galerii Produktu Lokalnego w Karpaczu. 

 

15. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.duchgor.org, 

www.dworliczyrzepy.pl oraz opublikowane w lokalnych mediach. 

 

16. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 75 644 21 65. 

 

17. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów i zdjęć produktów 

konkursowych oraz uczestników konkursu. 

 

18. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w 

razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

 
 

 

http://www.duchgor.org/
mailto:sekretariat@duchgor.org
http://www.duchgor.org/
http://www.dworliczyrzepy.pl/

