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Regulamin konkursu „Międzypowiatowe dziedzictwo kulinarne” 

 

Warunki uczestnictwa: 
1. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader                               
przy współpracy z Lokalną Grupą Działania KOLD i Lokalną Grupą Działania Źródło. 
2. Adresatami konkursu są członkinie kół gospodyń wiejskich z gmin wchodzących w skład 
LGD o których mowa w punkcie 1.  
3. Do konkursu można zgłosić maksymalnie 2 osoby z jednej gminy, które wspólnie 
przygotują 1 potrawę (lub jedną osobę która przygotuje jedną potrawę). Niedopuszczalne 
jest zgłoszenie dwóch osób z tej samej gminy wykonujących dwie różne potrawy.  
W przypadku większej ilości zgłoszeń decyduje kolejność wpływu.   
4. Potwierdzeniem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenie 
jej do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Źródło” ul. Ratuszowa 1, pok 39, Buk 
do dnia 5 lutego 2018 r. (w przypadku wysyłki pocztą decydują data wpływu). 
5. Przedmiotem konkursu są potrawy regionalne przygotowane z ziemniaków. 
 
Założenia organizacyjne: 
- uczestnicy przygotowują potrawę regionalną której głównym składnikiem będą ziemniaki, 
- organizatorzy zapewniają dostęp do bieżącej wody, wszelkie materiały niezbędne do 
przygotowania i ekspozycji potrawy zapewniają jej twórcy,  
- konkurs odbędzie się  17 lutego 2018 r. w  Kamieńcu przy ulicy Stawowej 30 o godz. 12.00, 
(zalecany jest wcześniejszy przyjazd uczestników [około godziny 11.30], aby przygotować 
potrawy do prezentacji). 
 
Kryteria oceny: 
1. Oceny potraw dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.  
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 17.02.2018 r. po zakończeniu części 
artystycznej. 
3. Każda potrawa oceniona zostanie w kategoriach: 
- smak, 
- oryginalność, 
- estetyka. 
 
Komisja wyłoni trzech zwycięzców (zespoły lub pojedyncze osoby), organizator przewiduje 
również wyróżnienia. Zwycięzcy oraz uczestnicy otrzymają nagrody oraz pamiątkowe 
dyplomy. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  
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Postanowienia końcowe: 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji                                   
o zwycięzcach i uczestnikach konkursu. 
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o potrawach 
konkursowych w zainteresowanych mediach. 
3. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w 
regulaminie. 
4. Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu. 
5. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala organizator. 
 
 
Miejsce wydarzenia: 
Sala wiejska w Kamieńcu, ul. Stawowa 30 (Powiat Grodziski).  
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Karta zgłoszenia udziału w konkursie  

„Międzypowiatowe dziedzictwo kulinarne” 

  

1. Nazwa gminy którą reprezentować będą uczestnicy:  ……..………………….…………………………… 

2. Nazwa potrawy: ………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Osoba/y przygotowująca/ce  potrawę: 

a) ……………………….………………………. 

b) ……………………….………………………. 

4. Telefon kontaktowy: ……………………………….…………………….………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 


