
 

REGULAMIN KONKURSU  
im. Heleny Gruchałowej 
o Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
za NAJLEPSZY PRODUKT Z TRUSKAWEK KASZUBSKICH 
W ROKU 2021 
 
 
 

1. Organizator 

Organizatorami konkursu są Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie przy wsparciu 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 
     2. Założenia 

Celem konkursu jest identyfikacja, wykreowanie i promocja produktów wytwarzanych 
w regionie w oparciu surowiec jakim jest truskawka kaszubska. 
 

3. Zasady konkursu 
a. Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest zarówno do amatorów jak 

i profesjonalistów, osób indywidualnych, grup formalnych oraz podmiotów prowadzących 

działalność na obszarze produkcji truskawki kaszubskiej, tj. powiatu kartuskiego, powiatu 

kościerskiego, powiatu bytowskiego oraz gmin: Przywidz, Wejherowo, Luzino, Szemud, Linia, 

Łęczyce oraz Cewice.  

b. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo zgłosić maksymalnie po jednym produkcie 

w każdej z dwóch kategorii 

1) przetwory z truskawek kaszubskich 

2) desery z truskawek kaszubskich  

c. Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu 

z opisem produktu należy dostarczyć do dnia 07 lipca 2021 r. do Gminnego Domu Kultury 

w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 20, (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 

18:00) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres goksir@chmielno.pl 

d. Każdy produkt winien być dostarczony w dniu 10 lipca 2021 roku, do godz. 15.00 do miejsca 

prezentacji: scena plenerowa nad Jeziorem Kłodno w Chmielnie (stadion),  odpowiednio 

zapakowany, wyeksponowany i przystrojony. W przypadku butelek i słoików szczelnie 

zamknięty. 

e. W dniu 10 lipca 2021 r. około godz. 18.00  nastąpi rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie 

nagród na scenie. 

f. Oceny produktów dokona Komisja Konkursowa. W jej skład wchodzą osoby znające dobrze 

tematykę produktów tradycyjnych, zajmujące się rozwojem i promocją regionu, cieszące się 

zaufaniem i szacunkiem.  

g. Laureaci pierwszych trzech miejsc w każdej z dwóch kategoriach otrzymają puchary Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewiduje się nagrody, upominki i dyplomy dla laureatów               

i uczestników. 

 

Kontakt do Organizatorów:  

tel.: 58 684 22 05, 508 132 772, e-mail: goksir@chmielno.pl 
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