Załącznik nr 1
Do zarządzenia nr Wójta Gminy Dydnia
z dnia 30.06.2021 r.

Regulamin konkursu
„Z DYDYŃSKIEGO OGRODU NA STÓŁ 2021”
§1
Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu „Z dydyńskiego ogrodu na stół 2021”, zwanym dalej
„Konkursem”, jest Gmina Dydnia.

§2
Cele Konkursu
1. Promowanie idei produkcji żywności ekologicznej o wysokich parametrach jakościowych.
2. Promowanie idei produkcji żywności na własne potrzeby w ogródkach przydomowych.
3. Promowanie innowacyjnych rozwiązań w produkcji rolnej.
4. Promowanie idei produktów lokalnych, tradycyjnych, wytwarzanych z dostępnych lokalnie
surowców.
5. Dbałość o środowisko naturalne poprzez uprawę roślin miododajnych, a także stosowanie
naturalnych nawozów oraz środków ochrony roślin.
6. Dbałość o wygląd i estetykę przydomowych ogródków jako element pozytywnego
wizerunku Gminy Dydnia.
7. Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Dydnia.
8. Wykorzystanie lokalnego potencjału.
9. Krzewienie tradycji i kulinarnego dziedzictwa kulturowego, jako walorów turystycznych
ziemi dydyńskiej.
§3
Uczestnicy
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy pełnoletni, posiadający pełną zdolność do

czynności prawnych oraz zameldowani mieszkańcy Gminy Dydnia.
2. Przystępując do Konkursu uczestnik przyjmuje wszystkie postanowienia niniejszego
Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym na publikację imienia i
nazwiska, nazwy miejscowości oraz zdjęć ogrodu w publikacjach dotyczących Konkursu
na stronie internetowej gminy oraz w lokalnych mediach.
§4
Zgłoszenia do konkursu
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie w Urzędzie Gminy w Dydni wypełnionej
Karty Zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do Regulaminu). Kartę można złożyć osobiście
w Urzędzie Gminy, przesłać pocztą na adres Urząd Gminy w Dydni, Dydnia 224, 36-204
Dydnia, bądź mailowo na adres urzad@gminadydnia.pl.
2. Karty zgłoszeniowe można składać do dnia 23 lipca 2021 roku.
3. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Złożenie Karty Zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją warunków i założeń
niniejszego Regulaminu, a także z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie
danych osobowych na potrzeby rozstrzygnięcia Konkursu przez Organizatora.
5. Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie ogrodu Komisji
Konkursowej w celu dokonania jego oceny oraz sfotografowania. Komisja Konkursowa
skontaktuje się z Uczestnikiem telefonicznie w celu umówienia dogodnego terminu
spotkania.
6. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik deklaruje, że wszystkie podane przez niego
informacje są zgodne z prawdą.
7. Rozstrzygnięcie konkursu oraz przyznanie nagród odbędzie się w sierpniu 2020 roku
podczas Dożynek Gminnych.
§5
Kategorie konkursu
1. Przydomowy ogródek- w tej kategorii można zgłaszać przydomowe ogródki warzywne,

owocowe, sady.
2. Ogródek przyjazny pszczołom- w tej kategorii można zgłaszać przydomowe ogródki
kwiatowe i ziołowe, obfitujące w rośliny miododajne.
3. Danie z produktów z własnego ogródka- w tej kategorii można zgłosić potrawę, przetwory,
wypieki, słodycze. Najważniejsze by były przygotowane z produktów z własnego
ogródka. Dodatkowym walorem będzie wykorzystanie tradycyjnej receptury.
§6
Oceny
1. W każdej kategorii maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 25. Oceny
dokonuje się w zakresie kryteriów i skali punktowej zapisanej w regulaminie.
2. W kategorii Przydomowy ogródek punkty będą przyznawane na podstawie kryteriów:
I.

Porządek i układ ogródka (0-5 pkt)

II.

Różnorodność roślin (0-5 pkt)

III.

Kondycja roślin (0-5 pkt)

IV.

Stosowanie naturalnych nawozów (0-5 pkt)

V.

Zagospodarowanie odpadów zielonych (0-5 pkt)

3. W kategorii Ogródek przyjazny pszczołom punkty będą przyznawane na podstawie
kryteriów:
I.

Wykorzystanie roślin miododajnych (0-5 pkt).

II.

Wykorzystanie roślin rodzimych, tradycyjnych w polskich ogrodach (0-5 pkt).

III.

Kompozycja i układ roślin (0-5 pkt).

IV.

Pomysłowość, kreatywność (0-5 pkt).

V.

Ogólne wrażenie estetyczne (0-5 pkt).

4. W kategorii Danie z produktów z własnego ogródka punkty będą przyznawane na

podstawie kryteriów:
I.

Wykorzystanie lokalnych, wyhodowanych we własnym ogródku produktów (0-5
pkt).

II.

Tradycyjna receptura, nawiązanie do dziedzictwa kulturowego regionu (0-5 pkt).

III.

Estetyka podania (0-5 pkt).

IV.

Pomysłowość, kreatywność (0-5 pkt).

V.

Smak (0-5 pkt).

5. W konkursie, w każdej kategorii, zostaną przyznane nagrody rzeczowe: pierwsza, druga,
trzecia oraz wyróżnienia. Pierwsze miejsce zajmie ogród/potrawa, który zdobędzie
największą liczbę punktów, analogicznie drugie i trzecie miejsce. W przypadku równej
ilości punktów Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę poprzez głosowanie.
6. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora. Członkom Komisji
konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie za udział w jej pracach.
7. Komisja Konkursowa nie uzasadnia decyzji o nieprzyznaniu nagrody i od jej oceny nie
przysługuje odwołanie.
8. Lista laureatów zostanie opublikowana w sierpniu 2021 roku na stronie internetowej
Urzędu Gminy Dydnia. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie.
9. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w czasie Dożynek Gminnych. W przypadku
nieobecności na uroczystości, lub jeśli ze względu na utrzymującą się sytuację
pandemiczną organizacja Dożynek Gminnych w formie tradycyjnej będzie niemożliwa,
zwycięzcy będą mogli odebrać nagrody u Organizatora (w Urzędzie Gminy w Dydni, w
godzinach pracy urzędu) w terminie do 31.12.2021 r. (nagrody nieodebrane w
wyznaczonym terminie przechodzą na własność Gminy Dydnia).
§7
Etapy konkursu
I. Ogłoszenie konkursu – Konkurs zostanie ogłoszony w kwietniu 2021 roku. Konkurs
zostanie

ogłoszony

na

stronie

internetowej

Urzędu

Gminy

Dydnia

oraz

w lokalnych mediach. Do ogłoszenia zostanie załączony Regulamin Konkursu oraz

Karta Zgłoszeniowa.
II. Przyjmowanie zgłoszeń – do 23 lipca 2021 roku Organizator będzie przyjmował zgłoszenia
Uczestników. W tym czasie dokonana zostanie weryfikacja Kart Zgłoszeniowych, a
następnie wyłoniona liczba uczestników w poszczególnych kategoriach.
III. Ocena ogrodów – do 31 lipca 2021 roku Komisja Konkursowa skontaktuje się z
Uczestnikami Konkursu, ustali termin odwiedzin, a następnie przyjedzie do Uczestnika
by dokonać oceny zgodnie z kryteriami zawartymi w Regulaminie, a także
udokumentuje ogrody za pomocą fotografii.
IV. Ocena potraw – Uczestnicy są zobowiązani dostarczyć przygotowane potrawy w dniu 30
lipca 2021 roku do Wiejskiego Domu Kultury w Dydni. Tam Komisja Konkursowa
dokona oceny potraw, zgodnie z kryteriami zawartymi w Regulaminie. Sporządzona
zostanie również dokumentacja fotograficzna.
V. Rozstrzygnięcie Konkursu – Komisja Konkursowa, na podstawie zgromadzonej punktacji,
dokona oceny ogrodów/potraw. Odczytanie wyników będzie miało miejsce podczas
Dożynek Gminnych, natomiast zdobywcy nagród zostaną uprzednio powiadomieni o
tym fakcie. W przypadku gdy organizacja dożynek gminnych będzie niemożliwa ze
względu na sytuację pandemiczną, rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w formule
on-line. Transmisja z rozstrzygnięcia Konkursu oraz wyniki Konkursu wraz z galerią
zdjęć pojawią się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dydni oraz w mediach
społecznościowych.
§8
Dane osobowe oraz wizerunek uczestników
1. Uczestnik Konkursu, podając swoje dane osobowe i przesyłając zgłoszenie do Konkursu
wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu rozstrzygnięcia Konkursu, opublikowania listy
laureatów na stronie internetowej (wraz z imieniem, nazwiskiem, miejscowością
zamieszkania oraz zdjęciami), a także w celach promocyjnych.
2. Uczestnicy wyrażają zgodę na sfotografowanie i wykorzystanie ich wizerunku
w lokalnych mediach i materiałach promocyjno – marketingowych związanych
z konkursem, promocją Gminy Dydnia. Udzielenie zgody na wykorzystanie zdjęć ogrodu
oraz wizerunku Uczestników zgodnie z niniejszym Regulaminem i w zakresie w nim
wskazanym jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie.

§9
Wykluczenie Uczestnika z Konkursu powoduje:
1. Brak akceptacji Regulaminu Konkursu;
2. Niespełnienie warunków określonych w Regulaminie Konkursu;
3. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych Uczestnika;
4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone
w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa. W tym celu
może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych
bądź przedłożenia określonych dokumentów.
§ 10
Zastrzeżenia prawne
1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Prawo interpretacji regulaminu bądź rozstrzygania kwestii nieujętych w regulaminie
przysługuje przewodniczącemu Komisji Konkursowej.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych
podmiotów (np. poczty, przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego lub administratora sieci
komputerowej)

lub

działania

sił

wyższych

(np.

klęski

żywiołowej,

zamachu

terrorystycznego lub jego groźby) nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części
obowiązków nałożonych na niego Regulaminem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia
przez pocztę przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem Konkursu, jak również za
działania operatorów internetowych i komórkowych.

