
  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego  Funduszu Morskiego  
i Rybackiego w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności 

terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym  „Rybactwo i Morze” 

        

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO 

                 pn. „Tradycyjna potrawa rybna z Twojego regionu” 

     Karżnica 2019 

 

   § 1 Postanowienia Ogólne  

1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich odbywa się konkurs kulinarny  

pn.„ Tradycyjna potrawa rybna z Twojego regionu”. Każdy uczestnik zobowiązany 

jest zapoznać się z regulaminem. Wzięcie udziału w  konkursie jest równocześnie 

zgodą na warunki określone w tym regulaminie.  

2. Organizatorem konkursu kulinarnego jest Gmina Potęgowo ul. Kościuszki 5, 

76-230 Potęgowo 

3. Ogłoszenie konkursu nastąpi za pośrednictwem mediów. Regulamin Konkursu 

dostępny będzie na stronach internetowych: Gminy Potęgowo www.potęgowo.pl  

i Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie www.gck.potegowo.pl  

4. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Festyn tradycji i smaków w Gminie 

Potęgowo” współfinansowanego ze środków Europejskiego  Funduszu Morskiego 

i Rybackiego w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności 

terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym  „Rybactwo i Morze”.  

§ 2 Cel konkursu 

Celem konkursu jest: 

a) wspieranie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze RLGD PB  

b)kreowanie potraw lokalnych, 

c)promocja i wzmocnienie znaczenia sektora rybnego  

d)kultywowanie tradycji kulinarnych regionu, 

e)wymiana doświadczeń i przepisów, 

 

 

http://www.potęgowo.pl/
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§ 3 Uczestnicy konkursu

1. Konkurs adresowany jest do organizacji/osób/grup nieformalnych/mieszkańców z

obszaru Rybackiej Lokalnej Grupy Działania – „Pojezierze Bytowskie” .

2. W konkursie mogą wziąć udział lokalni wytwórcy i producenci, zarówno osoby

mające zarejestrowaną działalność, jak i osoby działające hobbystycznie, nie

prowadzące działalności, np. osoby prywatne, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby

Seniora, OSP, Sołectwa itp.

§ 4 Warunki uczestnictwa

1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z Regulaminem

konkursu i wypełnienie Karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do Regulaminu), która

będzie dostępna na stronie internetowej Gminy Potęgowo www.potegowo.pl

oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie www.gck.potegowo.pl.

2. Zgłoszenia można dostarczyć:

a) osobiście lub listownie pod adres: Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie

ul. Szkolna 2b, 76-230 Potęgowo. W formie elektronicznej na adres e-mail:

gokpotegowo@wp.pl z dopiskiem Konkurs kulinarny „ Tradycyjna potrawa z

Twojego regionu”.

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.08.2019r. do godz. 13:00. Decyduje 

data wpływu zgłoszenia do GOK Potęgowo.  

3. Karta zgłoszeniowa musi być opatrzona nazwą potrawy wraz z krótkim opisem

zawierającym historię powstania tej potrawy w rodzinie uczestnika, przepisem na

potrawę oraz danymi uczestnika (nazwa, adres korespondencyjny, numer

telefonu).

4. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do dostarczenia przygotowanych potraw

rybnych  na miejsce oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu tj. festyn przy Centrum

Promocji Produktu Lokalnego w Karżnicy, z krótkim opisem zawierającym historię

powstania tej potrawy w rodzinie uczestnika konkursu w dniu 03.08.2019 r. w

godz.10 00 -14 00

http://www.potegowo.pl/
http://www.gck.potegowo.pl/


  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego  Funduszu Morskiego  
i Rybackiego w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności 

terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym  „Rybactwo i Morze” 

5. Organizator podczas trwania konkursu nie zapewnia dostępu do kuchni. Tym 

samym na miejscu rozstrzygnięcia konkursu nie będzie możliwości podgrzania 

potraw. W przypadku przygotowania przez uczestników ciepłych potraw należy je 

dostarczyć w termosach lub innych naczyniach zabezpieczających ciepło.  

6. Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymogów nie będą brane pod uwagę.  

 

 

  § 5 Miejsce i termin konkursu 

 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony 03.08.2019r. na festynie przy Centrum 

Promocji Produktu Lokalnego w Karżnicy.  

 

     § 6 Ocena konkursowa  

1. Potrawy przygotowane przez uczestników będą oceniane przez Komisję 

Konkursową, która zostanie powołana przez Organizatora.  

2. Komisja Konkursowa będzie oceniać przygotowane potrawy w kategorii 

,,Najsmaczniejsza potrawa rybna”. 

3. Nagrodzone zostaną 3 osoby za zajęcia I miejsca, II miejsca, III miejsca.  

4. Uczestnik jest zobowiązany do zgłoszenia jednej potrawy rybnej.  

5. Podczas oceny przygotowanych potraw punktowane będą: 

a) Smak potrawy (1- 10 pkt.) 

b) Związek potrawy z regionem i jego tradycjami (1 -10 pkt.) 

c) Oryginalność ( 1- 10 pkt.) 

d) Prezentacja potrawy( 1- 10pkt.) 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 40 pkt.  

6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje do nich odwołanie.  

§ 7 Nagrody 

1. Za zajęcie I, II i III miejsca w kategorii przedstawionej w § 6 pkt. 3 Regulaminu 

konkursu kulinarnego przewidziano nagrody rzeczowe tj.: 

a) Za zajęcie I miejsca- robot kuchenny planetarny  

b) Za zajecie II miejsca-  sokowirówka  

c) Za zajęcie III miejsca-  maszynka do mielenia 
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2. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 

podczas imprezy „Festyn tradycji i smaków w Gminie Potęgowo” w dniu 

03.08.2019r. w godz. 10 00 – 14 00 przy Centrum Promocji Produktu Lokalnego 

w Karżnicy. 

 

§ 8 Ochrona Danych Osobowych  

1. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w celu przeprowadzenia konkursu.   

2. Organizator zapewnia sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, nazw, zdjęć 

i Informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu.  

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczenia zdjęć i Informacji 

o potrawach konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych, 

jako element promujący obszar RLGD.  

§ 9 Postanowienia końcowe 

1. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki 

zawarte w Regulaminie.  

2. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin ustala Organizator.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.  

4. Organizator nie zwraca kosztów podróży oraz kosztów potrzebnych do wykonania 

dań.  

§ 10 Kontakt  

 

Dodatkowych Informacji udziela Dariusz Narloch- Kierownik Centrum Promocji 

Produktu Lokalnego w Karżnicy tel. 600 747 673, email: cppl.karznica@o2.pl  

oraz Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie tel. 59 8484250, email: gokpotegowo.pl. 
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    Załącznik  nr 1 do regulaminu konkursu kulinarnego  

 

Karta zgłoszeniowa na konkurs kulinarny „Tradycyjna potrawa rybna z Twojego 

regionu” 

 

Dane uczestnika  

Nazwa( imię i nazwisko)  

Dane korespondencyjne   

Telefon   

Informacje o  potrawie  

Nazwa potrawy   

 

 

Historia powstania potrawy   

 

 

 

Przepis   

 

 

 

Czytelny podpis osoby 

zgłaszającej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




