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REGULAMIN KONKURSU  

pn.: „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa - 2022” 

I.Organizator i przedmiot Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Województwo Lubelskie. 

2. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie pracy konkursowej w jednej 

z trzech kategorii: 

a) „Potrawy z kaszą - na najlepszą potrawę lub produkt z wykorzystaniem kaszy 

(np.: gryczanej, jaglanej, jęczmiennej i kuskus),  

b) „Ciasto z owocami” - na najlepszy wyrób cukierniczy z wykorzystaniem owoców 

uprawianych w Polsce, świeżych lub przetworzonych,  

c) „Malowane na drewnie” - na najpiękniejszy wyrób rękodzielniczy. 

II.Cel i przesłanki Konkursu 

1. Celem Konkursu jest promowanie lubelskiej tradycji kulinarnej i lubelskiej sztuki 

ludowej. 

2. Promocja dziedzictwa kulinarnego i rękodzieła służy aktywizacji lokalnej społeczności 

do jej kultywowania i przekazywania kolejnym pokoleniom. 

3. Wybrane i nagrodzone prace będą przeznaczone do celów promocyjnych 

i identyfikacyjnych Województwa Lubelskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 

3. Przepisy na nagrodzone potrawy i wyroby mogą zostać wykorzystane w publikacji 

promującej regionalną kuchnię lubelską.  

4. Fotografie i przepisy prac konkursowych mogą być użyte w materiałach informacyjno-

promocyjnych Województwa Lubelskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 poprzez ich publikację lub emisję:  

a) w Internecie, 

b) na portalach społecznościowych, 

c) w audycjach telewizyjnych i radiowych 

d) w prasie. 

5. Organizator Konkursu dopuszcza możliwość ewentualnych modyfikacji przepisów, przy 

współpracy z twórcą pracy konkursowej, z poszanowaniem pierwotnej formy przepisu. 

6. Organizator zastrzega, że publikowane do tego celu prace będą opatrzone informacją 

o twórcy pracy konkursowej. 



 

2 

III.Uczestnicy Konkursu 

1. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich członków Kół Gospodyń Wiejskich 

i Stowarzyszeń mających swą siedzibę na terenie obszarów wiejskich województwa 

lubelskiego oraz działających na rzecz rozwoju lubelskiej wsi.  

2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby niepełnoletnie, pracownicy Organizatora 

i ich rodziny, a także członkowie Komisji Konkursowej. Osobą najbliższą jest małżonek, 

wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba 

pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca 

we wspólnym pożyciu. 

3. Konkurs ma charakter indywidualny. 

4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

IV.Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zgłoszenia (załącznik nr 1 oraz 

załącznik nr 2) w terminie określonym w rozdziale VI niniejszego Regulaminu. 

2. Do każdej zgłoszonej pracy należy przesłać oddzielne zgłoszenie. 

3. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe w każdej 

z kategorii. 

4. Udział w konkursie polega na zaprezentowaniu przed Komisją Konkursową gotowej 

potrawy, wyrobu cukierniczego lub rękodzieła, przygotowanego zgodnie 

z wymaganiami wymienionymi w rozdz. V niniejszego Regulaminu. 

5. W celu usprawnienia przebiegu Konkursu, ustala się następujące lokalizacje, gdzie 

zostaną ocenione prace konkursowe przez Komisję Konkursową:  

a) Biała Podlaska – dla uczestników Konkursu z powiatów: bialskiego, 

łukowskiego, parczewskiego i radzyńskiego; 

b) Chełm – dla uczestników Konkursu z powiatów: chełmskiego, 

krasnostawskiego, włodawskiego; 

c) Lublin – dla uczestników Konkursu z powiatów: kraśnickiego, lubartowskiego, 

lubelskiego, łęczyńskiego, opolskiego, puławskiego, ryckiego, świdnickiego; 

d) Zamość – dla uczestników Konkursu z powiatów: biłgorajskiego, 

hrubieszowskiego, janowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego. 

6. Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o miejscu i terminie 

zaprezentowania prac konkursowych drogą e-mail lub telefoniczną. 
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V.Wymagania, jakie powinna spełniać Praca konkursowa zgłaszana do Konkursu  

1. Praca konkursowa powinna być inspirowana regionalną kuchnią i tradycją ludową 

Lubelszczyzny. 

2. W przypadku kategorii 3) - rękodzieła prace wykonane z tworzyw sztucznych takich 

jak plastik, styropian nie będą oceniane. Prace wykonane techniką decoupage 

również nie będą poddane ocenie. 

3. Wykonane prace nie mogą naruszać/obrażać uczuć religijnych innych osób. 

4. Ocenie zostaną poddane: 

a) w kategorii „Potrawy z kaszą” 

• gotowy produkt kulinarny 

• forma wykonania; 

• walory smakowe; 

• prezentacja produktu; 

• związek opisywanego produktu z województwem lubelskim – przepisy 

powinny nawiązywać do tradycji i bogactwa kulturowego naszego 

regionu. 

b) w kategorii „Ciasto z owocami” 

• gotowy wyrób cukierniczy (ciasto); 

• forma wykonania; 

• walory smakowe; 

• prezentacja wyrobu; 

• związek opisywanego wypieku z województwem lubelskim – przepisy 

powinny nawiązywać do tradycji i bogactwa kulturowego naszego 

regionu. 

c) w kategorii „Malowane na drewnie” 

• inwencja twórcza 

• zgodność prezentowanych dzieł z symboliką regionu, lokalną tradycją 

i podtrzymywaniem jej, 

• estetyka i precyzja wykonania, 

• poziom artystyczny pracy.  
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VI.Termin i forma zgłaszania udziału w konkursie 

1. Nieprzekraczalny termin dostarczenia zgłoszeń o którym mowa w ust. 1 rozdziału IV 

upływa dnia 31 marca 2022 (obowiązuje data wpływu zgłoszenia do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie). 

2. Zgłoszenia należy nadsyłać za pośrednictwem poczty:  

a) elektronicznej na adres e-mail Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich UMWL: ksow@lubelskie.pl, podając w tytule wiadomości hasło: 

Konkurs „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa - 2022”. Oryginał zgłoszenia należy 

dostarczyć Organizatorowi najpóźniej w dniu półfinału. 

b) tradycyjnej na adres: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4, 

20-029 Lublin, z dopiskiem: Konkurs “Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”. 

c) osobiście do siedziby Organizatora (Kancelaria Ogólna Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 

4, 20-029 Lublin, w dniach i godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego). 

3. Zgłoszenie powinno zawierać:  

a) Formularz Zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu); 

b) podpisaną Zgodę na wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 2 do 

Regulaminu Konkursu); 

4. Niekompletne zgłoszenia (w szczególności brak wypełnienia wszystkich pół 

zgłoszenia) nie będą brane pod uwagę.  

VII.Sposób i kryteria oceny prac konkursowych 

1. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, składająca się 

z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz 

osób zaproszonych zgodnie z ust. 2 niniejszego rozdziału. 

2. Organizator może zaprosić do pracy w Komisji Konkursowej osoby działające na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich lub przedstawicieli organizacji działających na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich. 

3. Komisja Konkursowa oceni wszystkie prace dopuszczone do udziału w konkursie. 

4. Z przebiegu prac Komisji Konkursowej sporządzony jest protokół zawierający wyniki 

głosowania oraz dane Laureatów Konkursu. 
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5. Podczas obu etapów – półfinałów i finału – przy ocenie prac Komisja konkursowa 

weźmie następujące kryteria: 

Kategoria „Potrawy z kaszą” 

a) formę wykonania; 

b) walory smakowe; 

c) prezentację produktu; 

d) związek opisywanego produktu z województwem lubelskim – przepisy 

powinny nawiązywać do tradycji i bogactwa kulturowego naszego 

regionu. 

Kategoria „Ciasto z owocami” 

a) formę wykonania; 

b) walory smakowe; 

c) prezentację wyrobu; 

d) związek opisywanego wyrobu z województwem lubelskim – przepisy 

powinny nawiązywać do tradycji i bogactwa kulturowego naszego 

regionu. 

Kategoria „Malowane na drewnie” 

a) inwencję twórczą, 

b) zgodność prezentowanych dzieł z symboliką regionu, lokalną tradycją 

i podtrzymywaniem jej, 

c) estetykę i precyzję wykonania, 

d) wykorzystanie materiałów naturalnych 

VIII.Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi bezpośrednio po zakończeniu prac Komisji 

Konkursowej po każdym z półfinałów i finale konkursu. 

2. Komisja konkursowa wyłoni laureatów 4 półfinałów w każdej z 3 kategorii, w każdym  z 

powiatów. 

3. Wszystkie prace konkursowe nagrodzone w półfinałach wezmą udział w Finale 

Konkursu, gdzie będą rywalizować o tytuł Najlepszej potrawy, Najlepszego Wyrobu 

Cukierniczego i Najpiękniejszego rękodzieła. Do Finału w kategorii „Potrawa  

z kaszą” i „Ciasto z owocami” należy dostarczyć produkty wykonane zgodnie  
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z przepisem i zaprezentowane w tej samej formie, która była oceniana podczas 

półfinału. 

4. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni i nagrodzeni podczas Finału Konkursu  

planowanego w dniu 18 czerwca 2022 r. w Zamościu.  

5. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i nie przysługuje mu prawo odwołania. 

6. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej 

Organizatora www.lubelskie.pl, ksow@lubelskie.pl, oraz na portalu 

społecznościowym. 

IX.Nagrody 

1. Laureaci półfinałów Konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości: 

a) za I miejsce 500 zł; 

b) za II miejsce 400 zł;  

c) za III miejsce 300 zł. 

2. Nagrody opisane w ust.1 zostaną przyznane w każdej z trzech kategorii konkursu,  

w każdym z 20 powiatów. 

3. Laureaci Finału Konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości:  

a) za I miejsce 3.000 zł; 

b) za II miejsce 2.000 zł; 

c) za III miejsce 1.000 zł; 

d) 7 wyróżnień w każdej z kategorii po 500 zł. 

4. Nagrody opisane w ust. 3 zostaną przyznane w każdej z trzech kategorii konkursu.  

5. Nagrody zostaną wręczone laureatom po każdym z półfinałów i po finale konkursu. 

X. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminów Konkursu 

oraz do zmiany Regulaminu. Informacja o ewentualnych zmianach zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej Organizatora, wskazanej w Rozdziale VIII 

niniejszego Regulaminu.  

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyduje Organizator. Od decyzji 

Organizatora nie przysługuje odwołanie. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem 

błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu. 

4. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

http://www.lubelskie.pl/
mailto:ksow@lubelskie.pl
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XI. Informowanie o Konkursie 

Odpowiedzi na dodatkowe pytania udzielają: pracownicy Jednostki Regionalnej Krajowej 

Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego:  

tel. (81) 44 16 693 oraz (81) 44 16 873 

e-mail: kosw@lubelskie.pl 

Wszelką korespondencję związaną z Konkursem należy kierować pod adres e mail: 

ksow@lubelskie.pl z dopiskiem: „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa – 2022” 


