
Regulamin konkursu na 

„ Osobliwość ziemniaczanego stołu” 

  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs na „ Osobliwość 

ziemniaczanego stołu”, tj. najsmaczniejszą potrawę z ziemniaka, zwany dalej Konkursem. 

Konkurs odbywa się jednoetapowo. 

Organizatorami Konkursu  są: Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Grylewo, Gmina 

Wągrowiec, Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie. 

Konkurs odbędzie się w dniu 12-09-2015  w Grylewie podczas „Święta Pieczonego 

Ziemniaka 

 

ZASADY KONKURSU 

 -Przedmiotem konkursu jest prezentacja gotowych (przygotowanych w domu)          potraw, 

których podstawowym lub niezbędnym składnikiem jest ziemniak. 

- Dostarczenie przygotowanej potrawy na miejsce oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu tj.  

plac przy świetlicy w Grylewie w dniu 12-09-2015 w godzinach od 15 
00

 do 15 
30 

. 

- Każdy z uczestników Konkursu może przygotować do oceny jedną potrawę z ziemniaka. 

   - Zgłoszenie udziału  w terminie do  09 września 2015 roku pod numer tel. 782080477 

lub  672616011 

- Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi tego samego dnia. 

 

CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest: 

      - aktywizacja społeczności lokalnej zmierzająca do zachowania i wykorzystania 

dziedzictwa kulinarnego obszaru 

 - zachowanie niepowtarzalnych smaków produktów żywnościowych z naszego obszaru 

oraz wykazania się znajomością w przygotowaniu dań z ziemniaków 

 -  popularyzacja i promowanie potraw z ziemniaka 

 - wymiana doświadczeń, zebranie przepisów i receptur na potrawy z ziemniaka i    

zamieszczenie ich na stronie GOK 

 

UCZESTNICY KONKURSU 

Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, Koła Gospodyń Wiejskich oraz 

Stowarzyszenia z terenu Gminy Wągrowiec 

 

OCENA POTRAW 

1) Oceny potraw dokona Komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 



2) Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

3) Każda potrawa zostanie oceniona w pod względem: 

 Estetyki podania – 5pkt 

 Walorów smakowych i zapachowych – 10 pkt. 

 Związków z tradycją kulinarną Wielkopolski 5 pkt  

Wygrywają te dania, które uzyskują najwyższą łączną liczbę punktów max 20 pkt. przyznaną 

przez komisję konkursową. W przypadku, gdy taka sama liczbę punktów uzyskują dwa lub 

więcej dań, głos rozstrzygający należy do przewodniczącego komisji. 

NAGRODY 

Spośród zgłoszonych do konkurs potraw jury przyzna nagrody za, I, II, III miejsca.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym 

czasie bez podania przyczyn. 

2) Komisja konkursowa zostaje powołana przez organizatora konkursu. 

3) Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

(imię, nazwisko, adres) bez odrębnego wynagrodzenia, zgłoszonych do konkursu 

potraw  

4) Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży oraz kosztów produktów potrzebnych 

do wykonania dań konkursowych. 

5) Informacje o wyróżnionych i ich produktach zostaną opublikowane na stronie 

internetowej GOK i Gminy Wągrowiec. 


