
   

REGULAMIN 

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Łysomice. Konkurs jest przeznaczony dla Kół Gospodyń 

Wiejskich, Stowarzyszenia „Sowa”, Łysomickiego Stowarzyszenia „Markus” i Klubu Seniora 

„Szarotka”. 

2. W konkursie uczestniczą wyłącznie potrawy zgłoszone do udziału  w konkursie na piśmie (karta 

zgłoszenia) w terminie do 2 września 2022 roku. Kartę zgłoszenia należy wypełnić we wszystkich 

polach- łącznie z przepisem i recepturą potrawy. 

3. Prezentacja i ocena konkursowa potraw odbędzie się na stoiskach promocyjnych Kół Gospodyń 

Wiejskich podczas imprezy plenerowej pn. „Dożynki Gminne” 11 września 2022 roku  

w Kamionkach Małych. Dokładna godzina prezentacji potraw zostanie podana uczestnikom 

konkursu najpóźniej w dniu Imprezy.  

4. Cele Konkursu:  

- kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej i lokalnej, 

promowanie produktów tradycyjnych, lokalnych i regionalnych – budujących tożsamość dziedzictwa 

kulinarnego obszaru.  

- aktywizacja Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń z gminy  Łysomice  

- wymiana przepisów i doświadczeń wśród uczestników konkursu  

- budowa więzi społeczności lokalnej 

5. Kryteria oceny: Komisja konkursowa powołana przez Organizatora oceniać będzie następujące 

elementy prezentacji: 

Lp.  Kryteria oceny Punktacja Uwagi 

1.  Walory smakowe i zapachowe 0–20 konsumpcja 

2.  Estetyka i sposób podania potrawy 0–10 ocena wizualna 

3.  Sposób zaprezentowania 0–10 forma dowolna 

4.  
Związek z historią, tradycją 

regionalną 
0–10 udokumentowanie 

Maksymalnie potrawa może uzyskać 50 punktów.  

 

6. Nagrody 

Organizator przewiduje nagrody dla laureatów konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo  

do innego podziału nagród/wyróżnień w tym do nieprzyznania nagród lub do przyznania nagród  

i wyróżnień dodatkowych. 

7. Zgłoszenie potrawy do konkursu jest równoznaczne z bezpłatnym przekazaniem praw autorskich  

na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach 
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autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz.1062) oraz wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w związku z powyższym konkursem. 

Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie nazwy KGW/ 

Stowarzyszenia oraz  nazwiska i wizerunku osoby dokonującej prezentacji w materiałach 

pokonkursowych i na stronie internetowej Organizatora. 

8. Informacje dodatkowe, bezpieczeństwo na stoiskach: 

Uczestnicy konkursu mają obowiązek przestrzegania zasad BHP przez cały czas korzystania  

z przekazanych do dyspozycji miejsc prezentacji i wyposażenia (a w sposób szczególny – właściwego 

korzystania z kuchenek gazowych i elektrycznych) oraz obowiązek przestrzegania przepisów 

przeciwpożarowych. 

9. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Marta Lewandowska -pracownik Urzędu  

Gminy w Łysomicach , email: m.lewandowska@lysomice.pl , tel. 501-318-617 
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