
Regulamin imprezy 

XIII Ogólnopolski Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi 

organizowany w dniu 16 września 2018 r. 

  

W trosce o prawidłowy i bezpieczny przebieg imprezy  organizator XIII Ogólnopolskiego  Festiwalu 

Pasztetników i Potraw z Gęsi ustala niniejszy regulamin. 

 

I  Organizator 

Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” z siedzibą ul. Przemysłowa 27,  

63-500 Ostrzeszów. 

Organizator informuje, że  XIII Ogólnopolski Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi ma charakter 

kulinarny i kulturalny  a jego celem nie jest propagowanie jakichkolwiek poglądów czy idei 

politycznych lub społecznych. 

II  Odpowiedzialny 

1. Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” z siedzibą ul. Przemysłowa 27,  

63-500 Ostrzeszów. 

III  Współorganizatorzy 

 

1. Miasto i Gmina Ostrzeszów 

2. Zespół Szkół nr 2 w Ostrzeszowie 

3. Powiat Ostrzeszowski 

4. Ostrzeszowskie Centrum Kultury 

5. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu 

6. Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Wielkopolskiego 

7. Reprodukcyjna Ferma Gęsi w Mąkoszycach G. M. Sembereccy 

8. Profi Europe Sp. z o.o. 

IV  Uczestnicy 

Impreza przeznaczona jest dla mieszkańców południowej Wielkopolski  

V  Termin i miejsce 

Termin: 16 września 2018 

Miejsce: 63-500 Ostrzeszów Parking Miejski przy ul. Kaliskiej oraz Park im. Jana Pawła II 

VI   Cele imprezy: 

1. propagowanie tradycji przygotowania pasztetów, 

2. propagowanie kształcenia zawodowego w obszarze zawodów deficytowych (wędliniarz, 

masarz, kucharz, kelner), 

3. utrwalanie wiedzy o produktach regionalnych, przepisach i recepturach przekazywanych 

z pokolenia na pokolenie,  

4. promocja zdrowego żywienia w tradycyjnej kuchni południowej Wielkopolski, 

5. prezentacja produktów kulinarnych  przez Koła Gospodyń Wiejskich,  gospodarstwa 

agroturystyczne oraz osoby producentów indywidualnych indywidualne, 

6. propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji, 

7. integracja i współdziałanie osób i instytucji wspomagających działania  

na rzecz rozwoju i wychowania lokalnej społeczności, 

8. kształtowanie prawidłowych postaw wobec świata przyrody, 

9. nabywanie postaw zgodnych z przyjętymi zasadami zachowania w miejscach użyteczności 

publicznej, 



10. przekazywanie tradycji kulinarnych wielkopolski ze szczególnym uwzględnieniem 

południowej wielkopolskie, 

11. promowanie spożywania gęsiny pod hasłem „ Od pola na stół”. 

VII   Zasady organizacyjne 

1. XIII Ogólnopolski Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi ma charakter imprezy kulturalno-

edukacyjnej, a jej celem nie jest propagowanie jakichkolwiek poglądów czy idei 

politycznych lub społecznych. W związku z powyższymi na terenie imprezy zabrania się 

prowadzenia jakiejkolwiek agitacji politycznej, działalności reklamowej, akwizycyjnej i 

przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora. 

2. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscu wyznaczonym przez organizatora. 

3. Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą ich dorośli opiekunowie.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez dozoru właściciela 

na terenie imprezy.  

5. Udział w imprezie oznacza bezwzględną akceptację regulaminu.  

6. Wizerunki osób przebywających na terenie imprezy mogą zostać utrwalone przez 

organizatora w materiałach promujących i podsumowujących projekt (fotografie, filmy, 

prezentacje, materiały reklamowe i informacyjne, Internet, media, etc). 

Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” z 

siedzibą ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów 

W każdej chwili uczestnicy imprezy mają prawo do dostępu do swoich danych, ich 

poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także w pozostałych 

kwestiach wynikających z art. 13 RODO. 

7. Impreza ma charakter otwarty, przy czym jednorazowo na terenie przebywać może 900 

osób.  

8. Udział w imprezie jest bezpłatny. 

VIII  Postanowienie końcowe 

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania całej imprezy. 

2. Organizator zapewnia organizacje stoisk partnerów wydarzenia, na których będą 

realizowane założone cele imprezy.  

3. Organizator zapewnia zaplecze higieniczno – sanitarne. 

4. Organizator zapewnia ubezpieczenie imprezy.                          

  

 IX Zespół do spraw przygotowania i przeprowadzenia imprezy 

1.  Przewodniczący:  

       

 

                                         

2.  Członkowie:    

      

   

 


