
Załącznik do Uchwały Nr 2/09/2010 Rady 
Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek  
i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy 
 z dnia 27 września 2010 r. 

Regulamin Konkursu 
„Najlepszy Produkt Tradycyjny Kujaw, Krajny, Kociewia, Pałuk 

Borów Tucholskich” 
 

Konkurs „Najlepszy Produkt Tradycyjny Kujaw, Krajny, Kociewia Pałuk i Borów 
Tucholskich” zwany dalej „Konkursem 3K-P” jest organizowany we współpracy z 
Zarządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego w celu: 

• Zinwentaryzowania produktów tradycyjnych na terenie subregionu bydgoskiego, 

• Wpisania na Listę Produktów Tradycyjnych Województwa prowadzoną przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

• Upowszechnienie informacji o produktach wytwarzanych metodami tradycyjnymi 
oraz ich promocji,  

Cel konkursu: 

Wyszukanie produktów o wysokich standardach jakości oraz takich, które gwarantują 
właściwą metodę produkcji. Specyficzność produktów powinna polegać na 
posiadaniu cech lub zespołu cech, które w zdecydowany sposób odróżniają produkt 
tradycyjny od innych produktów z tej samej kategorii. O specyfice produktu mogą 
decydować poszczególne etapy produkcji. Cechami wyróżniającymi są smak, 
zapach, surowce użyte do produkcji. Identyfikacja produktów oraz ich wpisanie na 
Listę Produktów Tradycyjnych przyczyni się do ukazania bogactwa kulinarnego 
regionu oraz zachęci smakoszy do ich posmakowania. Na bazie zarejestrowanych i 
zgłoszonych produktów będziemy promować organizację imprez lub spotkań przy 
tradycyjnym „STOLE KUJAWSKIM” 

Zasady uczestnictwa w konkursie: 

1. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie na formularzu konkursowym produktu 
tradycyjnego (niezgłoszonego na Listę Produktów Tradycyjnych Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego) do Biura Związku patrz załącznik do niniejszego 
regulaminu. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę produktów. W przypadku, 
gdy więcej niż jeden z zgłoszonych wniosków zakwalifikuje się do nagrody, tylko 
najwyżej oceniony wniosek zostanie nagrodzony. 

3. Zgłoszone produkty muszą posiadać wyjątkowe cechy lub właściwości 
wynikające ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, za które uważa się 
metody wykorzystywane, od co najmniej 25 lat. 

4. Dodatkowym atutem będzie wykazany związek produktu z regionem, na którym 
produkt jest wytwarzany, a swoje cechy zawdzięcza środowisku geograficznemu, 
czynnikom naturalnym i ludzkim  

5. Produkt może być zgłoszony przez osoby pełnoletnie wytwarzające dany produkt. 
6. Produkty mogą być zgłaszane w następujących kategoriach: 

1) sery i inne produkty mleczne, 
2) mięso świeże i inne produkty mięsne, 
3) produkty rybołówstwa, w tym ryby, 
4) orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce (przetworzone i nie), 
5) wyroby mączne, piekarnicze i cukiernicze, 



6) oleje i tłuszcze (masło, margaryna, itp.), 
7) miody, 
8) gotowe dania i potrawy, 
9) napoje, nalewki (alkoholowe i bezalkoholowe), 
10) inne produkty nie zachodzące w merytoryczny zakres powyższych punktów. 

Termin składania wniosków: 

1. Nabór zgłoszeń do Konkursu „Najlepszy Produkt Tradycyjny Kujaw, Krajny, 
Kociewia i Pałuk” trwa od 01 listopada 2010r. do 31 marca 2011 roku  

2. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są pod adresem: Biuro Wojewódzkiego 
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych ul. Jacewska 164  
88-100 Inowrocław  

3. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać tel: 52.3573002 oraz e-mail 
inowroclaw-kolkarolnicze@wp.pl  

Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Dla oceny i rozstrzygnięcia konkursu zostanie powołana Komisja Konkursowa w 
składzie: 
1) Przedstawiciel Rady Związku 
2) Przedstawiciel Zarządu Związku 
3) Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego WKP 
4) Przedstawiciel muzeum 
5) Przedstawiciel K-P ODR Minikowo 

2. Kryteria oceny wniosków zawiera załącznik Nr 2 do regulaminu 
3. Prezydium i Zarząd Związku podejmą decyzję o rozstrzygnięciu konkursu oraz 

wyłonieniu zwycięzców na podstawie kart weryfikacji zgłoszonych produktów oraz 
protokołu Komisji Konkursowej. 

4. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu podana będzie do wiadomości 
zgłaszającym. 

Nagrody: 

Dla sześciu produktów tradycyjnych - laureatów Konkursu przeznaczono nagrody 
rzeczowe o łącznej wartości 2 000, 00 zł, oraz promocja laureatów i produktów na 
obszarze województwa 
Laureaci Konkursu zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi podczas uroczystego 
posiedzenia Rady Związku z okazji „Dnia Matki”, o czym wszyscy biorący udział w 
konkursie zostaną powiadomieni listownie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekst Regulaminu zaktualizowano 19-01-2011r. 
Prezydium Rady i Zarząd WZRKiOR 


