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Burmistrza Gminy Rawicz 

z dnia 11 maja 2022 r. 

 

Regulamin konkursu „Smak Tradycji” Produkt regionalny Gminy Rawicz - edycja 2022 r. 

 
 

Patronat nad konkursem objęła  
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego  

z siedzibą w Warszawie 

 

 

1. Organizatorzy konkurs: 

Urząd Miejski Gminy Rawicz, Muzeum Ziemi Rawickiej 

 

2. Celem konkursu jest poszukiwanie i ochrona przed zapomnieniem gminnych 
przepisów regionalnych i tradycyjnych. Kultywowanie tradycji wytwarzania 
produktów stanowiących regionalne i/lub tradycyjne dziedzictwo, które przez swoje 
umocowanie w historii i tradycji będą przyczyniać się do efektywnej promocji gminy. 
 
Cele główne konkursu: 

1) identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o potrawach i produktach regionalnych Gminy 
Rawicz, 

2) udokumentowanie i promocja lokalnego dziedzictwa kulinarnego, 
3) budowanie unikatowego wizerunku społeczności lokalnej, 
4) budowanie świadomości tradycyjnego stylu życia, 
5) wzmocnienie instrumentów promocji Gminy Rawicz, 
6) integracja mieszkańców Gminy Rawicz. 

 

3. Uczestnicy konkursu: 

Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają: 
1) osoby fizyczne ( w tym: grupy nieformalne, właścicieli gospodarstw 

agroturystycznych), 
2) Koła Gospodyń Wiejskich, 
3) mikro i małe przedsiębiorstwa, 
4) organizacje pozarządowe, instytucje, 
z Gminy Rawicz lub działające na terenie gminy Rawicz. 
 
 
 



4. Terminy konkursu: 

Konkurs ma charakter otwarty. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie karty 
zgłoszenia z informacją o produkcie i jego odniesieniu do regionu, czy tradycji. Kartę należy 
przesłać do 8 czerwca 2022 roku na adres inwestor@rawicz.eu z dopiskiem: Smak Tradycji – 
karta zgłoszenia. Finał konkursu odbędzie się 19 czerwca 2022 roku (niedziela) - podczas 
Jarmarku Aktywnych Mieszkańców na rawickim rynku. Z grona Finalistów zostaną wyłonieni 
Laureaci konkursu. 
 

5. Przedmiot konkursu: 

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie produktów regionalnych, przez które Organizator 
rozumie produkty wytwarzane tradycyjnymi metodami przy użyciu wyłącznie ekologicznych 
składników, według dawnych przepisów, związane z terenem ziemi rawickiej, charakteryzujące 
się szczególnymi cechami świadczącymi o przynależności do regionu lub wieloletnią tradycją 
przekazywaną z pokolenia na pokolenie i mające szansę stać się wizytówką Gminy Rawicz.  
 

6. Kryteria oceny: 

Oceniane będą zarówno walory smakowe i estetyczne prezentowanych produktów jak i ich 
konteksty regionalne, czyli np. użycie rodzimych składników, związek ze zwyczajami  
i tradycjami ziemi rawickiej. 
 

7. Produkty zostały pogrupowane w następujące kategorie konkursowe:  

I Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego, np.: produkty i przetwory mięsne  
(np. pasztet), mleczne, miody, itd. 
II Produkty regionalne pochodzenia roślinnego, np.: przetwory owocowe, warzywne, 
produkty zbożowe, wyroby cukiernicze, itp. 
III Napoje regionalne (alkoholowe i bezalkoholowe) 
IV Inne produkty regionalne łączące produkty roślinne ze zwierzęcymi, np.: farsze, zupy. 
 

8. Warunki uczestnictwa: 

1) W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy wskazani w ust. 3. 
2) Uczestnicy zobowiązani są do przesłania wypełnionej karty zgłoszenia  

w terminie: do 8 czerwca br. na adres inwestor@rawicz.eu. Karta stanowi załącznik do 
regulaminu. 

3) Uczestnik może zgłosić jeden produkt w każdej z kategorii. 
4) Finalistów, w oparciu o kartę zgłoszenia, wskazuje Organizator. 
5) Finalista konkursu zostaje powiadomiony telefonicznie lub mailowo przez Biuro 

Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy o szczegółach dotyczących miejsca i godziny 
prezentacji 19 czerwca 2022 r. 

6) Finaliści dokonują prezentacji gotowego produktu 19 czerwca 2022 r. podczas 
jarmarku Aktywnych Mieszkańców, na stoisku wskazanym przez Organizatora. Z grona 
Finalistów komisja wybierze i nagrodzi Laureatów konkursu. 
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7) Oprawę, sposób prezentacji stoiska degustacyjnego i podania komisji produktu 
wybiera Uczestnik – zarówno estetyka prezentacji jaki i uzasadnienie nawiązania do 
tradycji kulinarnych podlega ocenie Komisji i będzie stanowić dodatkowe punkty do 
oceny. 

8) Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestników 
zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych, w tym wizerunku, na 
potrzeby związane z realizacją konkursu. 

 

9. Nagrody: 

Całkowita pula nagród przyznanych przez organizatora wynosi 4000zł. Organizator zastrzega 
sobie możliwość podziału kwot. 
 

10. Dodatkowe postanowienia: 

1) Promocja konkursu odbywać się będzie za pośrednictwem: strony www, gminnego FB, 
lokalnych i regionalnych mediów.  

2) Lista Laureatów zostanie zaprezentowana na stronach www i FB Organizatora oraz  
w Gazecie Rawickiej. 

3) Organizator ma prawo do publikacji zdjęć uczestników konkursu i wyróżnionych 
produktów w ramach promocji i podsumowania wydarzenia oraz w wydawnictwach 
kiedy celem publikacji jest promocja Gminy Rawicz. 

4) Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przepisów do celów promocji 
gminy i regionu. 

5) Osoba do kontaktu: Julita Augustyniak: inwestor@rawicz.eu, tel. 502 285 876,  
65 616 49 88 wew. 409.  
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