
Burmistrz Leśnej
Rynek 19
59-820 Leśna

Leśna.5.09.2022

Regulamin konkursu na „Perły Kwisy” 
– leśniański produkt lokalny

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Leśnej we współpracy z Ośrodkiem
Kultury i Sportu w Leśnej

2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych i  najciekawszych produktów lokal-
nych wykonanych przez mieszkańców Gminy Leśna, którzy przygotują produkty
dedykowane  dla  Leśnej (nawiązujące  nazwą,  sposobem  wykonania,  surowcami
itd.). 

3. Nagrodzone produkty i usługi, będą mogły posługiwać się nazwą towarową i zna-
kiem graficznym „Perła Kwisy” – marką lokalną będącą certyfikatem jakości i orygi-
nalności, nadawaną przez kapitułę „Pereł Kwisy”. Twórcy nagrodzonych produktów
będą mogli stać się członkami kapituły – gremium nadającego tytuł „Pereł Kwisy”

4. Produktem lokalnym nazywamy wyrób lub usługę, z którą utożsamiają się miesz-
kańcy regionu, która jest produkowana w sposób niemasowy i przyjazny dla środo-
wiska, z głównie surowców lokalnie dostępnych.  Tak rozumiany produkt lokalny
współtworzy unikalną ofertę gminy Leśna, kształtuje patriotyzm lokalny i przyczy-
nia się do wzmacniania lokalnej tożsamości.

5. Produktem lokalnym zgłoszonym do konkursu może być rękodzieło, produkty spo-
żywcze, usługi związane z prezentacją regionu i produktów nim związanych (np.
warsztaty twórcze, usługi przewodnickie, warsztaty edukacji przyrodniczej i kultu-
rowej),  wytwory będące  przejawem artystycznych pasji  twórców,  zakorzenione
w tradycji regionów (np. zespoły ludowe). 

6. W konkursie na produkt lokalny może wziąć udział każda osoba bez względu na
wiek, jednak ze względu na możliwość przyjęcia zgłoszonych wyrobów lub usług
do sprzedaży w Galerii Produktu Lokalnego, opiekunowie prawni osób niepełno-
letnich muszą wyrazić zgodę na wzięcie udziału swoich podopiecznych.

7. Uczestnicy mogą zgłosić do trzech produktów w jednej kategorii.

Kategorie

8. Produkty lokalne biorące udział w konkursie dzielimy na trzy kategorie:

1. Rzemiosło i sztuka:  przedmioty wykonane samodzielnie, lub zaprojektowane
przez  uczestników  i  wykonane  przez  podwykonawców,  mogące  stać  się
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pamiątką z pobytu w gminie Leśna (rękodzieło, sztuka, zabawki, mapy, pocz-
tówki, przedmioty użytkowe jak naczynia, torby, ubrania itp.), 

2. Kulinaria „Na wynos” czyli nalewki, wina, miody, soki, przetwory, pakowane
suszone owoce i warzywa oraz inne produkty spożywcze, które są szczelnie
zapakowane,  mają  etykietę/  metkę  z  nazwą  i  składem  oraz  nadają  się  do
zabrania  ze sobą lub wysłania  pocztą.  Nie  jest  ważna trwałość  produktów,
choć zalecamy, żeby była ona podana w opisie lub na etykiecie. 

3. Usługi, atrakcje:  wszelkie formy usług turystycznych, którym celem jest prze-
kazanie wiedzy lub umiejętności dotyczących miejsca, atrakcji turystycznej lub
wytwarzania jakiegoś produktu (także spożywczego lub związanego z hodowlą
zwierząt), najlepiej w formie warsztatu lub prelekcji.  Warsztaty, kursy, usługi
przewodnika (opracowanie trasy turystycznej lub mapy), pomysły na spotkania,
zabawy, gry, opowiadania itp. 

Jury w trakcie konkursu, na podstawie zgłoszeń może zaproponować dodatkowe katego-
rie (np. wiekowe, kompetencyjne itp.) oraz nagrody specjalne.

Nagrody i Jury

9. Łączna wartość nagród w konkursie wyniesie nie mniej jak 6000 zł. Kwota nagród
może wzrosnąć, lub mogą pojawić się także nagrody rzeczowe jeżeli zwiększy się
liczba  sponsorów  konkursu.  Kluczowi  sponsorzy  mogą  oddelegować  swoich
przedstawicieli do Jury. O rodzaju nagród, ich ilości w poszczególnych kategoriach
zdecyduje Jury, na podstawie liczby przyjętych kart zgłoszeń do konkursu.

10. Członkowie Jury nie mogą brać udział w konkursie.

11. O sposobie oceniania i przyznawania nagród zdecyduje Jury w formie regulaminu,
który zostanie ogłoszony przed finałem konkursu.

Terminy

12. Ramy czasowe konkursu:

◦ 6.09.2022 Ogłoszenie konkursu, rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń

◦ 16.09.2022 Ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń

◦ 17.09.2022 Finał  konkursu,  połączony z  degustacją  potraw,  wystawą
zgłoszonych produktów, i wręczeniem nagród – Rynek w Leśnej od godz. 17

Jak się zgłosić do konkursu

13. Do konkursu zgłasza się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeń (załącznik do
regulaminu) oraz dostarczenie go wraz z co najmniej jednym egzemplarzem zgła-
szanego produktu. W przypadku usług należy opracować graficzny i tekstowy opis
zgłaszanej usługi np. w postaci ulotki, ogłoszenia, plakatu, gablotki, tablicy itp. Tak
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by zarówno zaprezentowana forma, jak i treść zachęcały potencjalnych klientów
do skorzystania z oferty. 

14. Miejsce zgłaszania produktów i usług: 

Galeria Produktu Lokalnego w Leśnej, 
Ratusz, ul Rynek 19, na parterze 
w godzinach od 13 do 17 od poniedziałku do piątku. 

15. Dodatkowych informacji udziela:

1. Joanna Burdajewicz telefonicznie: 506 977 776

2. Grażyna Wądrzyk osobiście na miejscu, w Galerii Produktu Lokalnego 

Opakowania i etykiety

16. W przygotowaniu produktów i ich opakowaniu można (i warto) wykorzystać herb 
lub markę „Leśna na szlaku tajemnic” dostępne na www: 

https://lesna.pl/herb-i-logo-lesnej/

Szymon Surmacz

Burmistrz Leśnej
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