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Siedlisko, 28 czerwca 2017 r. 

Aneks do Regulaminu 

Konkursu na Produkt Lokalny Krainy Lasów i Jezior 

 

§1 

Na podstawie zapisu w pkt. 1 i 2  Rozdziału VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE oraz Zarządzenia 

Prezesa LGD z dnia 28 czerwca 2017 r.dokonuje się zmian w zapisach Regulaminu Konkursu 

na Produkt Lokalny Krainy Lasów i Jezior. 

§ 2 

1. W Rozdziale IV. Zasady udziału w konkursie w pkt. 6 skreśla się zapis ,,Komisja Konkursowa 

przyzna nagrodę specjalną za najciekawsze stoisko” 

2. Dopisuje się rozdział V DEGSTACJA pkt.1 w brzmieniu następującym 

,,W celu zainspirowania społeczności lokalnej do aktywności społeczno - zawodowej 

wprowadza się degustację produktów lokalnych, które zostaną zakupione przez 

Stowarzyszenie od lokalnych wytwórców. Degustowane będą zidentyfikowane 

I wypromowane  produkty lokalne, które są itożamiane z naszym obszarem oraz były 

wyrużniane w poprzednich edycjach Konkursu na Produkt Lokalny. Degustacja ma celu 

szerszą promocję produktów tradycyjnych. Będą to takie produkty jak: sery kozie 

z Gospodarstwa Quzko i Gospodarstwa Rolne Borowicka Łąka oraz wino z Winnicy Kinga, 

Wyroby regionalne (kiełbasa Przyborowska i kresowa) 

Uczesticy Święta Gminy Nowa Sól będą mieli możliwość poznać smaki naszego region bez 

uzupełniaczy i dodatków chemicznych. 

Celem degustacji będzie:  

-  szerzenie wiedzy o produktach wiadomego pochodzenia, sposobie ich wytwarzania 

I miejsca zakupu, 

- promowanie produktów wysokiej jakości, 

- budowa pozytywnej postawy konsumpcyjnej i nabywczej” 

3. Zmienia się numeracja następujących Rozdziałów: 

- Rozdział V Miejsce i czas Konkursu otrzymuje  otrzymuje kolejną numerację ,,VI” 

- Rozdział VI Kryteria oceny otrzymuje kolejną numerację ,,VII” 

- Rozdział VII Nagrody otrzymuje  otrzymuje kolejną numerację ,,VIII” 

- Rozdział  VIII Postanowienia końcowe  otrzymuje kolejną numerację ,,IX” 

4. W Rozdziale VIII. Nagrody 

- w pkt. 2 w miejsce słów“nagrodą będzie dyplom” wpisuje się ,,Dopuszcza się przyznanie 

wyrużnień przez Komisję Konkursową”. 

- Dodaje się pkt. 3 w brzmieniu następującym: ,,Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom, 

nagrodę lub upominek oraz materiały promocyjne” 

§ 3 
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Pozostałe zapisy w Regulaminie Konkursu na Produkt Lokalny Krainy Lasów i Jezior nie ulegają 

zmianie. 

 

Organizator Konkursu: Stowarzyszenie Kraina Lasów I Jezior – Lokalna Grupa Działania 

 


