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Regulamin konkursu  
na najsmaczniejszą potrawę regionalną 

 

Organizator: Lokalna Grupa Działania  LGD „KORONA SĄDECKA” 

 

I.  CELE  KONKURSU 

a) Popularyzowanie dziedzictwa kulinarnego regionu LGD „Korona Sądecka” 

b) Popularyzowanie dziedzictwa kulinarnego regionów partnerskich LGD („Perły Beskidu 

Sądeckiego”, „Brama Beskidu”, „Beskid Gorlicki”, „Stobrawski Zielony Szlak” oraz dwa 

LGD ze Słowacji: Obcianske zdruzenie, Miestna akcna skupina OKO; Obcianske zdruzenie, 

Miestna akcna skupina OPAL) 

c) Wypromowanie potraw regionalnych mogących stać się wizytówką zarówno obszaru LGD 

„Korona Sądecka” jak i partnerskich LGD 

d) Wspieranie lokalnej tożsamości poprzez tradycyjną prezentacje regionalnych potraw 

e) Upowszechnianie wiedzy dotyczącej wykorzystywania walorów regionalnych potraw  

w ofercie lokalnego rolnictwa, turystyki, agroturystyki oraz rzemiosła i przetwórstwa. 

 

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

Konkurs adresowany do lokalnych stowarzyszeń lub grup nieformalnych (np. Koła Gospodyń 

wiejskich) z obszaru LGD „KORONA SĄDECKA” tj. z terenu gmin Chełmiec, Grybów, Kamionka 

Wielka oraz miasta Grybów, a także dla podmiotów z obszaru wchodzących w skład partnerskich LGD, 

wymienionych w pkt. I b niniejszego regulaminu, którzy: 

a) zapoznali się z niniejszym regulaminem i akceptują jego postanowienia; 

b) zgłosiły swój udział w konkursie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia, będącej 

załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu i przesłanie jej w wersji papierowej do siedziby 

LGD „KORONA SĄDECKA” na adres ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec lub elektronicznej 

na adres: stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl  w terminie od 20 kwietnia do dnia 30 

kwietnia 2018 roku w godzinach pracy biura. 
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Konkurs odbywać się będzie dwuetapowo: 

I etap eliminacje:  

Każdy podmiot, który zgłosił swój udział w konkursie, w terminie określnym w pkt. II b 

niniejszego regulaminu, przygotuje  jedną potrawę konkursową dla Komisji Konkursowej.  

3 zwycięskie potrawy zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu konkursu. 

 

II etap:  

Podmioty, które zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu zobowiązują się do przygotowania 

degustacji, na określonych warunkach w niniejszym regulaminie, w pkt. IV WARUNKI 

KONKURSU. 

 

III.     PRZEDMIOT KONKURSU 

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie potraw regionalnych, które powinny być związane 

z obszarem geograficznym, wywodzić się z tradycji i kultywowanych w danym regionie 

zwyczajów.  

 

IV.     WARUNKI KONKURSU 

I etap eliminacje: 

a) Konkurs będzie się odbywał na terenie trzech gmin: Chełmiec, Kamionka Wielka oraz Grybów. 

b) Każdy podmiot w ramach własnych środków przygotowuje potrawę konkursową oraz naczynia 

jednorazowe dla Komisji. 

c) Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu tylko jedną potrawę. 

d) Każdy z uczestników przygotowuje 3 porcje potrawy dla Komisji Konkursowej. 

e) Eliminacje będą odbywać się po uprzednim telefonicznym zawiadomieniu zakwalifikowanych 

podmiotów 

f) Komisja Konkursowa wyłoni 3 zwycięzców.  

g) Rozstrzygnięcie pierwszego etapu odbędzie się do 7 dni po ostatnim dniu eliminacji. 

 

II etap: 

a) Organizatorzy zapewniają podmiotom, które wygrały eliminacje stoisko wystawiennicze 

podczas Wyszehradzkiego Festiwalu Kultur w Ptaszkowej. 
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b) Organizatorzy zapewniają dla każdego uczestnika środki w wysokości 900 zł na zakup 

produktów na  przygotowanie potraw. W ramach wymienionej kwoty każdy podmiot zapewnia 

również jednorazowe naczynia.  

c) Każdy uczestnik musi przygotować 500 mini porcji potrawy w postaci ciepłego posiłku, ciasta 

oraz napoju chłodzącego bezalkoholowego (kompot, lemoniada). 

d) Potrawy będą rozdawane bezpłatnie uczestnikom festiwalu, tj. mieszkańcom i turystom,  

po uprzednim okazaniu karty głosowania. 

e) Uczestnicy festiwalu będą mogli spróbować potraw przygotowanych przez podmioty oraz 

oddać swój głos na karcie do głosowania na jeden z nich. Karty do głosowania zostaną wrzucone 

do urny podczas festiwalu.  

f) Po wydaniu 500 mini porcji przez każdy podmiot, zostaną podliczone głosy znajdujące się  

w urnie. 

 

V. KOMISJA 

I etap eliminacje: 

Podczas eliminacji potrawa konkursowa będzie oceniana przez 3-osobową Komisję Konkursową, 

Komisja konkursowa będzie oceniać przygotowane potrawy według następujących kryteriów:  

a) wygląd potrawy, sposób prezentacji (0-2 pkt) 

b) smak potrawy (0-2 pkt) 

c) nawiązanie do regionu danej potrawy, wykorzystanie produktów lokalnych, krótka historia 

prezentowanego dania (0-2 pkt) 

d) stopień trudności przygotowania danego dania (0-2 pkt) 

 

Werdykt Komisji Konkursowej jest niepodważalny i ostateczny. 

 

II etap: 

W konkursie, potrawy będą oceniane na karcie do głosowania, które będą rozdane podczas 

Wyszehradzkiego Festiwalu Kultur. Każda osoba dostanie tylko jedną kartę do głosowania,  

na której zostaną wymienione 3 podmioty biorące udział w konkursie. Potrawy będą ocenianie 

przez uczestników festiwalu, którzy będą je degustować, a następnie głosować na kartach do 

głosowania. Karty będą wrzucane do urny, następnie podliczone przez komisję konkursową 

podczas festiwalu. Zwycięży ta potrawa, która zdobędzie najwięcej głosów uczestników. 
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VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ROZDANIE NAGRÓD 

Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi podczas Wyszehradzkiego Festiwalu Kultur  

w  Ptaszkowej (16 czerwiec 2018 r.). 

 

 

VII. NAGRODY 

Dla zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody w postaci wyposażenia gastronomicznego, RTV  

i AGD. Za I miejsce – nagrody o wartości 700 zł, II miejsce – nagrody o wartości  500 zł, III miejsce 

– nagrody o wartości 300 zł. 

 

VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

a) Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany w zapisach niniejszego regulaminu 

oraz do wykorzystania danych osobowych osób biorących udział w Konkursie na potrzeby 

promocji Konkursu oraz działalności LGD „KORONA SĄDECKA”. 

b) Ewentualne zmiany w niniejszym regulaminie zostaną wniesione aneksem oraz opublikowane 

na stronie internetowej 

c) Każdy podmiot we własnym zakresie dostarcza Kartę zgłoszenia w miejsce  

i w czasie wyznaczonym przez Organizatora. 

d) Organizator Konkursu nie zwraca poniesionych przez uczestników konkursu kosztów 

przygotowania potraw do I etapu – eliminacji. 

e) Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania nazwy i informacji  

o zwycięzcach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach promocyjnych  

i informacyjnych Organizatora oraz w mediach i Internecie. 

 

 Wszelkich informacji nt. Konkursu udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania  

LGD “KORONA SĄDECKA”. 

 

LGD KORONA SĄDECKA 

         Biuro Stowarzyszenia: 

ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec 

tel. 18 414 56 55, 660 675 601 
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email: stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl  

www.lgdkoronasadecka.pl 

 

Załącznik: 

1. Załącznik nr 1 do regulaminu: Karta zgłoszenia podmiotu. 
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        Zał. nr 1 
 

KARTA ZGŁOSZENIA  
do Konkursu na najsmaczniejszą potrawę regionalną 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Nazwa zgłaszającego 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres; tel. kontaktowy, mail:  

………………………………………………...........………………………………………………..……………  

Zgłaszana potrawa: 

………………………………………………...........………………………………………………..……………  

Niniejsze zgłoszenie jest jednocześnie akceptacją postanowień Regulaminu Konkursu na Najsmaczniejszą 

potrawę regionalną. 
 

 

Podpis przedstawiciela  
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