
 

Regulamin konkursu kulinarnego podczas DOŻYNEK W BUDRACH  

  NA NAJSMACZNIEJSZY PASZTET WARZYWNY i NALEWKĘ 

I. ORGANIZATORZY 

 Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Budrach  

oraz Urząd Gminy w Budrach 

 II. DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 

 Prezentacja konkursowa i degustacja potraw odbędzie się w dniu 9 września 2018 r.  

w godzinach od 14.00 do 15 00 podczas Dożynek Parafialno-Gminnych w Budrach  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do godziny 17.00 .  

III. CEL KONKURSU:  

 prezentacja kuchni lokalnej i tradycyjnej  

 aktywizacja Kół Gospodyń Wiejskich i mieszkańców,  

 wymiana doświadczeń kulinarnych i przepisów na potrawy tradycyjne i regionalne,  

budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych,  

promowanie   produktu turystycznego i marki lokalnej. 

 IV. ADRESACI KONKURSU: Konkurs adresowany jest do członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, 

stowarzyszeń oraz osób fizycznych. 

 V. WARUNKI UCZESTNICTWA: Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się 

z regulaminem konkursu oraz wypełnienie i dostarczenie do siedziby Organizatora 

formularza zgłoszeniowego osobiście, drogą pocztową lub pocztą elektroniczną na 

następujący adres email:gokbudry@wp.pl w terminie do 31 sierpnia 2018 r.  

Uczestnicy konkursu są zobowiązani do dostarczenia wcześniej przygotowanych potraw na 

miejsce oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu wskazanego przez Organizatora Konkursu w 



dniu 9 września 2018r.. w godz. od 13.00 do 13.30 z uwzględnieniem możliwości 

degustowania potraw przez komisję konkursową. Naczynia do przygotowania i prezentacji 

dań uczestnicy konkursu zapewniają we własnym zakresie. 

VI. OCENA POTRAW:  

Oceny potraw dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Konkurs zostanie 

przeprowadzony w następujących kategoriach:  

I.  danie warzywne (pasztet) z sosem   

II. nalewka.  

Kryteria oceny:  

 smak, oryginalność,   estetyka  sposób serwowania,  barwa,  wrażenie ogólne.  

VII. NAGRODY: 

 Komisja konkursowa przyzna następujące nagrody w każdej z kategorii:  

Za zajęcie I, II i III miejsca  laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.  

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają drobne upominki rzeczowe.  

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1.Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

Z posiedzenia komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół. Uczestnicy 

przygotowują konkursowe potrawy na własny koszt. Po rozstrzygnięciu konkursu odbędzie 

się degustacja wszystkich zgłoszonych potraw. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu 

maksymalnie po jednej potrawie w każdej z kategorii. 

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć oraz 

informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu. 2. Organizator konkursu zastrzega sobie 

prawo do zamieszczania informacji o potrawach konkursowych w swoich materiałach i 

kampaniach promocyjnych.  

3. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w 

regulaminie.  Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu.  

5. Regulamin konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie organizatora, a także na 

stronie internetowej www.gokbudry.xip.pl 

 6. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala organizator.  

IX. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 87 4278048  

http://www.gokbudry.xip.pl/

