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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

III EDYCJA KONKURSU 
„KULINARNE DZIEDZICTWO BORÓW TUCHOLSKICH” 2015 

K A R T A  Z G Ł O S Z E N I A  w kategorii: 

� Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego � Inne produkty regionalne 

� Produkty regionalne pochodzenia roślinnego � Potrawy 

Nazwa produktu/potrawy (historyczna, ludowa, obecnie używana) 

 
Opis produktu/potrawy (cechy charakterystyczne, właściwości fizyczne, organoleptyczne itp.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skład produktu/potrawy (pochodzenie i charakterystyka surowców) 
 
 
 
 
 
 
Obszar geograficzny wytwarzania produktu/potrawy 
 
 
Dowody na oryginalność i związek z regionem, udokumentowanie co najmniej 25-letniej tradycji wytwarzania 
(z czego wynika lub co stanowi ten związek; np. wzmianki w prasie, literaturze, stare przepisy, oświadczenia 
mieszkańców)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Opis metody produkcji (metoda wytwarzania wskazująca na specyficzny charakter produktu bądź potrawy) 
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Specyfika produktu/potrawy (cechy odróżniające zgłoszony produkt od innych podobnych produktów) 

Skala produkcji, obszar sprzedaży, dostępność zgłoszonego produktu/potrawy 
 
 
 
 
 
 
 
Inne informacje o produkcie/potrawie (w tym opis działań promocyjnych) 

DANE PRODUCENTA/ZGŁASZAJĄCEGO (prosimy wypełniać czytelnie, drukowanymi literami) 

Imię i nazwisko zgłaszającego 
 
 
 
Nazwa firmy, organizacji (jeśli dotyczy) 
 
 
 
Adres (miejscowość, ulica, numer lokalu) 
 
 
 

Numer telefonu, adres e-mail 

Poczta, kod pocztowy 
 
 
 

Gmina 

Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję podane warunki 
konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez organizatorów w celach promocyjnych, zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

Podpis 

 
Podczas prezentacji produktu każdy uczestnik konkursu będzie miał do dyspozycji 1 stolik oraz dwa 
krzesła. Poza tym istnieje możliwość skorzystania z kuchni, wobec czego należy zgłosić poniżej 
potrzebę skorzystania z: 

�  mikrofalówki              � kuchenki gazowej 
       

            ................................ 
             podpis 
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PRZEPIS NA PRODUKT/POTRAWĘ ZGŁOSZONY/-Ą DO KONKURSU  
„KULINARNE DZIEDZICTWO BORÓW TUCHOLSKICH” 

 
 
SKŁADNIKI: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

WYKONANIE: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych teleadresowych producenta w działaniach promocyjnych 
Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie” *. 
 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przepisu i zdjęcia produktu oraz nazwy/nazwiska producenta 
w działaniach promocyjnych Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”. 
 

    

 ................................ 
 

podpis, data 
 

*skreślić, jeżeli dane teleadresowe nie mają być udostępniane. 


