
 

  REGULAMIN KONKURSU NA NAJSMACZNIEJSZĄ POTRAWĘ Z 

DODATKIEM KISZONYCH WARZYW I OWOCÓW 
 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki, dotyczące konkursu 

kulinarnego  na najsmaczniejszą potrawę z dodatkiem kiszonych warzyw i 

owoców 

2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Krzczonów, Regionalny Ośrodek 

Kultury i Sportu w Krzczonowie, Cech Rzemiosł Spożywczych w Lublinie, 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Krzczonów 

 

§ 2. 

Konkurs odbędzie się w dniu 1 października 2017 roku w Krzczonowie przy ul. 

Spokojnej 7, podczas III Edycji Festiwalu Promocyjno - Edukacyjnego „Kiszeniaki i 

Kwaszeniaki” 

II. CEL KONKURSU 

§ 3. 

Celem konkursu jest: 

1. Kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy na temat 

2. Prezentacja kuchni regionalnej, tradycyjnej danego regionu . 

3. Wyłonienie  najsmaczniejszej potrawy z dodatkiem kiszonych warzyw i 

owoców. 

4. Promocja zdrowej żywności, ochrona kulinarnego dziedzictwa oraz 

wykazanie się znajomością w przygotowywaniu potrawy z odpowiednim 

wykorzystaniem  

i użyciem produktów regionalnych. 

5. Aktywizacja mieszkańców obszarów objętych działaniem Konkursu. 



6. Dotarcie do produktów charakterystycznych, które dzięki swej specyfice 

mogą stać się wizytówką danego regionu. 

7. Przyczynianie się do promocji regionu, wzbogacając ofertę kulinarną, np. 

w gospodarstwach agroturystycznych, jak również w dziedzinie rzemiosła i 

przetwórstwa.  

 

III. UCZESTNICY KONKURSU 

§ 4. 

1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby indywidualne, stowarzyszenia, koła 

gospodyń wiejskich oraz  inne organizacje pozarządowe. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego wraz z opisem potrawy zawierającym. Wypełniony 

formularz należy dostarczyć w dniu festiwalu wraz z potrawą. 

 

3. Wzór formularza zgłoszeniowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu, dostępny jest: 

a) w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzczonowie 

 

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE 

§ 5. 

1. Uczestnik jest zobowiązany do przyniesienia w dniu konkursu tj. 01.10.2017 r. 

do godziny 13.00 gotowego dania do ostatecznego zaprezentowania. 

2. Organizator zapewnia zadaszone miejsce, stoły, na których będzie można 

zaprezentować potrawy . 

3. Uczestnicy konkursu sami ponoszą koszty dojazdu i koszty zakupu 

produktów potrzebnych do wykonania dań konkursowych. 

4. Drobny sprzęt (naczynia, przedłużacze), zastawę stołową (talerze, sztućce, 

wazy na zupę itp.) potrzebną do i serwowania dań konkursowych każdy 

uczestnik zabezpiecza we własnym zakresie. 

 

 



 

V. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

§ 6. 

Przedmiotem konkursu jest prezentacja gotowego dania/potrawy z 

dodatkiem kiszonych warzyw lub owoców w dowolnej postaci /zupa, danie 

główne, przekąska itd./ 

§ 7. 

1. Potrawę należy dostarczyć w ostatecznej formie w dniu konkursu do 

godziny 12.00. 

2. Jury oceniać będzie przygotowane dania/potrawy od godziny 12.00. 

Komisja przy ocenie będzie zwracać uwagę na: smak potrawy, estetykę 

podania, związek z regionem, oryginalność.  

§ 8. 

Decyzje Jury są wiążące i ostateczne. 

 

VI. KOMISJA KONKURSOWA 

§ 9. 

1. Prace będą oceniane przez Jury powołaną przez Organizatora konkursu – 

uczestników imprezy „Kwaszeniaki i kiszeniaki”, która wyłoni Laureatów. 

2. Jury składać się będzie z 3 osób. 

3. Decyzja Jury konkursowego zostanie spisana w formie protokół. 

 

VII.  NAGRODY I WYRÓŻNIENIA  

§ 10. 

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego oraz wręczenie nagród nastąpi o 

godz. 14:40 na scenie podczas festiwalu 

 

 



2. Dla zwycięzców przewidziano nagrody gotówkowe. Nagrody 

przyznawane w konkursie:  

I. Miejsce – 400 zł 

II. Miejsce – 300 zł 

III. Miejsce – 200 zł 

3  wyróżnienia po 100 zł.  

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11. 

1. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych (imię, nazwisko, adres) i publikację, bez odrębnego 

wynagrodzenia, zgłoszonych  

do konkursu przepisów oraz zdjęć konkursowych. 

2. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody i akceptację zapisów 

zawartych  

w niniejszym regulaminie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć  

i informacji o zwycięzcach konkursu. 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o 

potrawach konkursowych w swoich materiałach i kampaniach 

promocyjnych, jako element promujący obszar objęty działalności . 

5. Regulamin konkursu jest udostępniany do wglądu w siedzibie 

organizatora. 

6. Wszystkie kwestie, które nie zostały uregulowane w niniejszym regulaminie 

prosimy kierować do organizatora konkursu (Regionalny Ośrodek Kultury i 

Sportu w Krzczonowie 502 712 375) 

 

 


