Zarządzenie nr 52/11
Burmistrza Łap
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
w sprawie ogłoszenia Konkursu na najlepszy produkt lokalny Gminy Łapy
– IV edycja

Na podstawie art. 30 § 2 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Ogłaszam konkurs na najlepszy produkt lokalny Gminy Łapy.
2. Konkurs odbywa się zgodnie z Regulaminem konkursu, który stanowi
załącznik
do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 zamieszczone zostanie w
prasie o zasięgu lokalnym i na stronie internetowej Gminy Łapy –
www.lapy.podlasie.pl.
§ 3.
Oceny zgłoszonych produktów dokona komisja powołana odrębnym
zarządzeniem.
§ 4.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas „Dożynek gminnych” w Łapach
do dnia 11 września 2011 r.
§5
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 52/11
Burmistrza Łap z dnia 20.04.2011 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu
na najlepszy produkt lokalny Gminy
Łapy – IV edycja

Konkurs na najlepszy produkt lokalny Gminy Łapy – IV edycja
W ramach IV edycji konkursu na „Najlepszy produkt lokalny Gminy Łapy 2011”
wystawcy będą mogli pokazać się w trzech kategoriach: kulinaria, rękodzieło i inne. Konkurs
ma uchronić przed zapomnieniem dawne tradycje wytwarzania oraz podkreślić wartość
produktu lokalnego – jego unikalność i oryginalność ściśle związaną z Gminą Łapy, a także
zrealizować główny cel, który dotyczy efektywnej promocji Gminy Łapy.
Ubiegłoroczny konkurs odbył się podczas „Dożynek gminnych” w Bokinach.
Zwycięzcom przyznano nagrody i wyróżnienia w każdej z kategorii (wyniki konkursu na
stronie internetowej gminy www.lapy.podlasie.pl).
W związku z dużym zainteresowaniem konkursem, zarówno ze strony zgłaszających,
oglądających, jak i „smakujących”, a także widocznych efektów promocyjnych, pragniemy
kontynuować kreowanie i promowanie produktu lokalnego. W tym roku, żeby ułatwić ocenę i
konsultacje komisji konkursowej, najpierw odbędzie się prezentacja produktów lokalnych
podczas festynu „Sobieski w Płonce”, który odbędzie się w dniu 10 lipca 2011 r., a na
„Dożynkach gminnych” w Łapach nastąpi ogłoszenie wyników.
REGULAMIN KONKURSU
Cel konkursu
Celem konkursu jest identyfikacja i wykreowanie produktów lokalnych wytwarzanych
tradycyjnymi metodami na terenie Gminy Łapy, stanowiących element dziedzictwa
kulinarnego i kulturowego gminy oraz tożsamości społeczności lokalnej, które będą stanowić
niezwykle ważny element promocyjny Gminy Łapy. Konkurs ma za zadanie także
wzmocnienie pozycji rynkowej tych produktów, wzbudzenie większego zainteresowania
wśród potencjalnych konsumentów, a w rezultacie doprowadzenie do powstania rynku
produktów wysokiej jakości.
Pod pojęciem „produkt lokalny” rozumie się wyrób lub usługę, z którą utożsamiają się
mieszkańcy regionu, produkowaną w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska,
z surowców lokalnie dostępnych. Produkt lokalny staje się wizytówką regionu poprzez
wykorzystanie jego specyficznego i niepowtarzalnego charakteru oraz angażowanie
mieszkańców w rozwój przedsiębiorczości lokalnej.
Efektem konkursu będzie powstanie produktów lokalnych, które będą utożsamiane
z Gminą Łapy, a ich wizerunek będzie kreowany w świadomości konsumentów nie tylko

z województwa podlaskiego. Laureaci konkursu będą promowani także podczas innych
imprez organizowanych przez Gminę Łapy oraz zapraszani do udziału w targach.

Konkurs ogłoszony zostaje w następujących dziedzinach i kategoriach:
Kategoria: Kulinaria
- Dania mięsne
- Potrawy z ryb
- Pieczywo wiejskie
- Ciasta i desery
- Napoje i trunki
Kategoria: Rękodzieło i artystyczna twórczość lokalna
- Kowalstwo artystyczne i twórczość w drewnie
- Wikliniarstwo i plecionki (z traw i in. materiałów)
- Haft, koronczarstwo i dziewiarstwo
- Obrazy (technika różna)
Kategoria: Inne
- Agroturystyka, gospodarstwa wiejskie i atrakcje turystyczne
- Zespoły muzyczne, wokalne i taneczne, poezja i proza, fotografia
- Inne (tylko dla produktu, którego nie można przyporządkować do żadnej z powyższych kategorii)
Uczestnicy
Do udziału w konkursie zapraszamy osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, nieformalne
grupy (koła gospodyń wiejskich itp.), a także przedsiębiorstwa z terenu Gminy Łapy.
UWAGA!
Produkty, które zajęły I, II i III miejsca w I,II i III edycji konkursu „Najlepszy produkt
lokalny”, są oficjalnie promowane jako produkt lokalny, w związku z tym nie mogą być
zgłaszane do IV edycji konkursu.
Produkty wyróżnione w poprzednich edycjach konkursu mogą ponownie brać udział w
konkursie.
Etapy IV edycji konkursu „Najlepszy produkt lokalny Gminy Łapy”
I etap: Eliminacje konkursowe – 4 lipca 2011 r.
Wprowadzenie eliminacji ma na celu zebranie deklaracji konkursowych, wstępne ich
ocenienie i ewentualne uzupełnienie. Na podstawie zgłoszeń, opisów i załączników komisja
wytypuje produkty, które mają potencjał stać się produktem lokalnym utożsamianym z Gminą
Łapy.

Propozycje należy zgłaszać od 15 maja do 4 lipca 2011 r. osobiście lub drogą mailową
do Urzędu Miejskiego w Łapach, do koordynatora konkursu, Inspektora ds. promocji i
rolnictwa, w pok. 110 (e-mail: promocja@lapy.podlasie.pl).
Zgłaszany produkt należy opisać zgodnie z deklaracją załączoną do regulaminu.
Do zgłoszenia należy również dołączyć załączniki, np. zdjęcie produktu, dokumenty
potwierdzające tradycję wytwarzania, dokładna recepturę, czy dodatkowe wskazówki itp.
W deklaracji zgłoszenia do konkursu należy podać następujące informacje o produkcie:
 Nazwa (historyczna, lokalna lub ludowa),
 Opis produktu z wyszczególnieniem jego cech charakterystycznych,
 Opis sposobu wytwarzania produktu,
 Związek produktu z danym regionem, powołując się na źródła (z określeniem zasięgu
geograficznego regionu, na jakim produkt jest znany),
 Czy osoba zgłaszająca produkt wytwarza go jedynie na własne potrzeby, czy może
jest on sprzedawany (jeśli tak, to w jakiej formie i na jakim obszarze).
O zakwalifikowaniu się do dalszego etapu konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni
drogą listowną, telefoniczną lub mailową po 04 lipca br. Informacja zostanie również
zamieszczona na stronie internetowej gminy: www.lapy.podlasie.pl
II etap: Eliminacje konkursowe – 10 lipiec 2011 r.
10 lipca 2011 r., podczas festynu „Sobieski w Płonce”, odbędzie się prezentacja
produktów lokalnych. Komisja konkursowa odwiedzi każde stoisko i oceni propozycje.
Ocena zostanie dokonana przez komisję powołaną przez burmistrza Łap, w oparciu o kryteria
wskazane w niniejszym regulaminie. Maksymalna ilość punktów wynosi 25.
Kryteria oceny (punkty od 1 do 5)
•
•
•
•
•

Pierwsze wrażenie – wygląd, estetyka, sposób prezentacji, opakowanie.
Nazwa – czy jest nazwą historyczną, ludową, związaną z gminą.
Opis produktu – tradycja, historia, związek z gminą.
Walory praktyczne (np. smakowe, możliwość wykorzystania, atrakcyjność itp.)
Surowce – czy produkt wytwarzany jest z wykorzystaniem lokalnych surowców, czy
jest możliwość identyfikacji pochodzenia poszczególnych składników od momentu
powstania w gospodarstwie rolnym aż do końcowego produktu.

III etap: Rozstrzygnięcie konkursu – 11 września 2011 r.
Podczas „Dożynek Gminnych”, 11 września 2011 r. w Łapach, odbędzie się kolejna
prezentacja produktów. Tego dnia publiczność również będzie mogła głosować na produkt
lokalny, na specjalnie przygotowanych kuponach. Na scenie zostaną ogłoszone wyniki oraz
wręczone nagrody i wyróżnienia. Zostanie też przyznana nagroda od publiczności, zaś
spośród kuponów – wylosowana nagroda niespodzianka.
Uwaga! Złożone do tej pory deklaracje będą oceniane w eliminacjach konkursowych, a osoby
zgłaszające mogą uzupełnić opis lub dostarczyć dodatkowe zdjęcia.

Nagrody
W konkursie na „Najlepszy produkt lokalny – IV edycja” organizatorzy przyznają:
puchary, dyplomy, upominki rzeczowe oraz nagrody pieniężne w poszczególnych
kategoriach. Całkowita pula nagród w konkursie wynosi 4 500 zł (po 1500 zł w każdej
z kategorii).
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany wartości puli nagród, ilości
oraz wartości poszczególnych nagród.
Organizatorzy festynów „Sobieski w Płonce” oraz „Dożynki Gminne”, zapewniają
miejsca dla wystawców, po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów.
Wspólna promocja Gminy Łapy i produktów lokalnych nagrodzonych w konkursie
Gmina zobowiązuje się do wspierania promocyjnego Produktu Lokalnego
wyłonionego w trakcie konkursu „Najlepszy produkt lokalny Gminy Łapy” w dniu 11
września 2011 r. w Łapach oraz zapewnia każdemu nagrodzonemu w konkursie udział w
przynajmniej dwóch imprezach gminnych i przynajmniej dwóch wystawienniczych
imprezach krajowych (targach). Potwierdzeniem spełnienia obowiązków laureata konkursu
oraz Gminy jest zawarta umowa promocyjna, w której zawarte zostaną niżej wskazane
zobowiązania.
Do obowiązków laureata konkursu należy:
a) uczestnictwo (przygotowanie i prezentacja produktów lokalnych) na co najmniej
trzech imprezach gminnych w okresie 2011-2012 oraz na co najmniej dwóch
wystawienniczych imprezach (targach) krajowych w okresie 2011-2012,
b) przekazanie informacji promocyjnej nt. Produktu Lokalnego, metod wytwarzania,
historii produktu i pomoc w opracowaniu materiału promocyjnego na stronę
(www.lapy.podlasie.pl) w terminie do dnia 30 października 2011 r.,
c) wymienianie nazwy Gminy w przypadku udzielania wywiadów, posługiwanie się
herbem Łap i logo Produktu lokalnego Gminy Łapy w czasie promocji (podczas
ekspozycji, sprzedaży itp.) Produktu Lokalnego.
Do obowiązków Gminy należy:
a) zamieszczenie informacji promocyjnej nt. Produktu Lokalnego i wytwórcy na
stronie (www.lapy.podlasie.pl);
b) wypłacenia laureatowi konkursu kwoty 500 zł (brutto) (słownie: pięćset
złotych brutto) tytułem promocji produktów lokalnych, które w konkursie na
„Najlepszy produkt lokalny” Gminy Łapy został nagrodzony za zajęcie I, II i III
miejsca;
c) Gmina wskaże terminy i miejsca odbywania się imprez wystawienniczych nie
później niż na dwa tygodnie przed datą ich rozpoczęcia się.
d) zapewnienie transportu do miejsca, w którym będzie organizowana
wystawiennicza impreza (targi) krajowa;
Organizatorzy:
Burmistrz Łap
Dom Kultury w Łapach
Informacji dotyczących konkursu udzielają:



Urszula Partyniewicz, Urząd Miejski w Łapach, pok. 110, tel. 85, 715 22 51 wew. 116,
e-mail: promocja@lapy.podlasie.pl

