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Regulamin przedsięwzięcia  

Zioła w kuchni 
realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących 

i aktywizacji”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 
 

 
1. Organizator  

Organizatorem działania jest Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA  PRZEMYSKA”,   

Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl. 

 
2. Cel  

Celem działania  jest wyłonienie i promowanie najlepszych, najciekawszych przepisów z 

wykorzystaniem ziół. 

 
3. Uczestnicy Konkursu 

W działaniu mogą uczestniczyć mieszkańcy, Koła Gospodyń Wiejskich oraz organizacje działające na 

terenie gmin: Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica objętych 

Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR) 

 

4. Ogólne warunki 

 

a. Tematyka działania obejmuje „Zioła w kuchni”. 

b. W ramach działania każdy uczestnik przedstawia w formie elektronicznej (edytowalnej) 

opis wraz ze zdjęciami w następujących zakresach: 

⎯ przepis z wykorzystaniem ziół 

lub/i 

⎯ zastosowanie ziół 

 

c. Warunkiem uczestnictwa w działaniu jest nadesłanie Formularza zgłoszeniowego  

drogą elektroniczną (na adres: lgd@ziemiaprzemyska.pl). 

d. Nadesłana informacja powinna zawierać obligatoryjnie:  

⎯ szczegółowy przepis na potrawę wraz ze zdjciem, 

i/lub 

⎯ szczegółowy opis ziół wraz ze zdjęciem. 

 

Każde z przesłanych zgłoszeń musi obowiązkowo zawierać wersję edytowalną 

opisu oraz zdjęcia w wysokiej jakości nie przekraczające 10MB. 

Nie jest wymagane nadsyłanie informacji we wszystkich kategoriach. 

 

e. Nadesłanie informacji oznacza akceptację warunków, zawartych w niniejszym regulaminie. 

f. Nadesłanie zdjęć nie mogą naruszać prawa, ani praw osób trzecich, w tym w szczególności 

dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. 
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g. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 30 września 2021 roku do godz. 14.00. 
 

 

5. Wykorzystywanie prac 

Zgłaszający przez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego oświadcza, iż: 

1. Przysługują mu nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz, że zrzeka się 

tych praw na poczet organizatora.  

2. Zgadza się na opublikowanie przepisów i opisów oraz zdjęć po zakończeniu realizacji 

działania oraz do wykorzystania w materiałach informacyjnych i promocyjnych (publikacje, 

Internet, w tym media społecznościowe) Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA 

PRZEMYSKA”. 

 

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w Regulaminie Konkursu oraz 

realizacja planowanego działania.  

 

7. Informacje organizacyjne 

o Organizator przewiduje wydanie broszur/publikacji promocyjnych dostępnych dla 

mieszkańców z terenu gmin: Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, 

Stubno, Żurawica objętych Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność na lata 2014-2020 (LSR). Broszury będą rozdawane bezpłatnie na terenie 

LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”. 

o Każdy kto nadeśle propozycję w zakresie w/w zagadnień także otrzyma taką broszurę 

bezpłatnie (nawet jeśli przesłana informacja nie zostanie wykorzystana przez 

organizatora). 

o Szczegółowe pytania dot. wymogów i spraw organizacyjnych konkursu można uzyskać 

pod numerem telefonu (16) 676 02 57, 691 079 944, 691 106 533 lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej lgd@ziemiaprzemyska.pl. 
 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w działaniu 

 
 

Zarząd  

Lokalnej Grupy Działania 

„ZIEMIA PRZEMYSKA” 
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