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Regulamin konkursu kulinarnego: „Smak w potrawie zaklęty” 
 
 I . ORGANIZATOR: 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”. 

  

II. DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:  

Prezentacja konkursowa i degustacja potraw odbędzie się w dniu 07 września 2019 r.  

podczas IV WIEDŹMOBRANIA  NA POŻEGNANIE LATA. Tego samego dnia nastąpi 

rozstrzygnięcie konkursu.  

 

III. CEL KONKURSU:  

- promocja potraw tradycyjnych i regionalnych, 

- prezentacja kuchni lokalnej  w nowoczesnej odsłonie,  

- aktywizacja mieszkańców miasta i gminy Debrzno oraz ościennych sołectw i gmin, 

- wymiana doświadczeń, przepisów  i receptur, 

- zachęcenie uczestników konkursu do wyszukiwania oryginalnych przepisów ze 

średniowiecznym smakiem. 

 - budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych.  

 

IV. ADRESACI KONKURSU:  

Konkurs adresowany jest do uczestników, którzy zgłoszą udział w konkursie - bez ograniczeń 

wiekowych i terytorialnych. 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz 

wypełnieniem formularza zgłoszeniowego oraz przekazanie go organizatorowi osobiście, 

drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną do dnia 04 września 2019 r. do godz. 16:00. 

Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną potrawę. 

 

VI. UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI KONKURSU: 

Konkurs będzie podzielony na dwa etapy. 

Etap I: Uczestnicy konkursu, w zakresie własnym i na własny koszt przygotowują potrawę 

konkursową (do wyboru potrawa jako danie na śniadanie, obiad, kolację lub ciasto/deser- 

potrawa tradycyjna z nutą średniowiecza). 

Etap II: W dniu konkursu, podczas IV Wiedźmobrania uczestnicy zaprezentują potrawę 

Komisji Konkursowej i zgromadzonej publiczności omawiając jej walory i dobór rodzimych 

produktów.  
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VII. OCENA PRAC:  

Oceny potraw dokona 4 osobowa  Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.                               

Każda potrawa oceniona zostanie w kategoriach: 

- smak,  

- związek z regionem,                        

- oryginalność połączenia tradycji z nowoczesnością,  

- estetyka  i  wrażenie ogólne. 

 

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

Z posiedzenia komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół .  

Wytypowane osoby z  publiczności będą mogły degustować potrawy, pytać uczestników 

konkursu o receptury, a następnie, na specjalnie przygotowanych kartach, dokonać wyboru 

potrawy, która zostanie nagrodzona „nagrodą publiczności”.  

 

VII. NAGRODY:  

Komisja konkursowa przyzna następujące nagrody:  

Za zajęcie I miejsca - nagrodę główną w formie rzeczowej  - akcesoria kuchenne, 

Za zajęcie II miejsca – nagrodę rzeczową –  akcesoria kuchenne, 

 Za zajęcie III miejsca – nagrodę rzeczową-  akcesoria kuchenne, 

Nagroda publiczności- nagroda rzeczowa- akcesoria kuchenne.  

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają upominki rzeczowe. 

 

VIII. 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 swoich materiałach i kampaniach promocyjnych.  

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

w regulaminie.  

4. Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu.  

5. Regulamin konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie organizatora.  

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

 

IX. KONTAKT  

Dodatkowych informacji udziela sekretariat Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta  

i Gminy Debrzno”, nr tel: 502 043 654, 59 83 35 750.  

 

 

 

Zapraszamy do udziału  w konkursie i życzymy wielu pomysłów                   

i kulinarnych inspiracji. 
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ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE KULINARNYM                                               

"Smak w potrawie zaklęty” 
 
 

07.09.2019 r. 

 

DANE PERSONALNE / INFORMACJE DOTYCZĄCE POTRAWY KONKURSOWEJ 

Imię i nazwisko uczestnika 

konkursu: 

 

Nazwa potrawy:  

 

Produkty i wykonanie 

potrawy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walory smakowe i inne 

szczególne cechy: 

 

 

 

Potrzeby związane                         

z  ekspozycją potrawy: 

 

 

 

Uwagi: 

 

 

 

 

Podpis: 
                                                                                                    ……………………………………………… 

 

 

 

Do konkursu można zgłosić danie na śniadanie, obiad, kolację lub ciasto/deser- potrawa tradycyjna z nutą 

średniowiecza. Kryteria oceny: - smak, - związek z regionem, - oryginalność połączenia tradycji z 

nowoczesnością, - estetyka  i  wrażenie ogólne.   Max liczba pkt. do uzyskania 20.                                                                                                      
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KARTA PUNKTACYJNA KONKURSU                                                 

„Smak w potrawie zaklęty” 
 

 

 
Lp. Imię i 

nazwisko 

uczestnika  

SMAK 

 

(0-5 pkt.) 

ZWIĄZEK 

Z 

REGIONEM 

(0-5 pkt.) 

OGYGINAL. 

 

(0-5 pkt.) 

ESTETYKA 

 

(0-5 pkt.) 

SUMA  

PKT. 

(0-20 

pkt.) 

1.  

 

     

2.  

 

     

3.  

 

     

4.  

 

     

5.  

 

     

6.  

 

     

7.  

 

     

8.  

 

     

9.  

 

     

10.  

 

     

11.  

 

     

12.  

 

     

 

Data: 07.09.2019r.                     

                                                

 

Podpis członka Jury: ................................................. 
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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ             

KONKURSU PN. "Smak w potrawie zaklęty” 
 

 

 

Komisja konkursowa w składzie: 

Przewodniczący komisji: .................................................. 

Członek komisji:..................................................... 

Członek komisji:..................................................... 

Członek komisji:..................................................... 

po degustacji w dniu 07.09.2019 r. potraw konkursowych zgłoszonych  przez 

uczestników konkursu "Smak w potrawie zaklęty” 
postanowiła przyznać następujące nagrody: 

I NAGRODA : ................................................................................................... 

II NAGRODA : ................................................................................................... 

III NAGRODA : ................................................................................................... 

Publiczność konkursowa liczbą: ............... głosów postanowiła wyróżnić 

potrawę ...................................................................................................................

..............przygotowaną przez : ....................................................... 

Podpisano: 

Przewodniczący komisji: .................................................. 

Członek komisji: ..................................................... 

Członek komisji: ..................................................... 

Członek komisji: ..................................................... 

 

 

 

 

 

 

Debrzno, dnia 07.09.2019r. 
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PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRÓD W KONKURSIE                                         

PN. "Smak w potrawie zaklęty” 
 
 

 

Lp. Miejsce/ rodzaj nagrody Imię i nazwisko 

laureata 

Podpis 

potwierdzający 

odbiór nagrody 

1. I MIEJSCE: 

 

  

2. I MIEJSCE: 

 

  

3. I MIEJSCE: 

 

  

4. NAGRODA PUBLICZNOŚCI:   
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WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA : KONKURS KULINARNY     

"Smak w potrawie zaklęty” 
07.09.2019r. 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

 

Oddaję swój głos na potrawę    

              

p.:................................................ 

nr  

............................... 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

 

Oddaję swój głos na potrawę    

              

p.:................................................ 

nr  

............................... 

 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

 

Oddaję swój głos na potrawę    

              

p.:................................................ 

nr  

............................... 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

 

Oddaję swój głos na potrawę    

              

p.:................................................ 

nr  

............................... 

 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

 

Oddaję swój głos na potrawę    

              

p.:................................................ 

nr  

............................... 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

 

Oddaję swój głos na potrawę    

              

p.:................................................ 

nr  

............................... 

 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

 

Oddaję swój głos na potrawę    

              

p.:................................................ 

nr  

............................... 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

 

Oddaję swój głos na potrawę    

              

p.:................................................ 

nr  

............................... 
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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ      

KONKURSU PN. "Smak w potrawie zaklęty” 
- NAGRODA PUBLICZNOŚCI 

 

Komisja skrutacyjna  w składzie: 

Przewodnicząca/y komisji: .................................................. 

Członek komisji:..................................................... 

po degustacji w dniu 07.09.2019r. potraw konkursowych zgłoszonych  przez 

uczestników konkursu " Smak w potrawie zaklęty” zebrała, a następnie 

przeliczyła karty do głosowania, które  wypełniły osoby stanowiące publiczność 

konkursową.   
Publiczność konkursowa oddała …… ważnych głosów. W tym  na potrawę nr: 

1. ….. głosów, 

2. ….. głosów, 

3. ….  głosów, 

4. …. głosów, 

5. …. głosów, 

6. … głosów 

7. … głosów 

8. …. głosów, 

9. …. głosów, 

10.  …. głosów, 

11.  …głosów, 

12.  …. głosów. 

 

Publiczność konkursowa liczbą: ...........głosów postanowiła wyróżnić 

potrawę ...........................................................przygotowaną  

przez: ................................... 

 


