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Regulamin konkursu kulinarnego 

 na najlepszy produkt lokalny 

 w ramach Festiwalu Smaków – III Dnia Jagnięcia 

 

 

Założenia ogólne 

1. Organizatorem konkursu kulinarnego na najlepszy produkt lokalny w ramach Festiwalu Smaków – III 

Dnia Jagnięcia jest Gmina Pszczew. 

2. Konkurs kulinarny będzie przebiegał w formie prezentacji  wykonanych przez Uczestników potraw 

lokalnych.  

3. Cele główne konkursu to: 

• promocja tradycyjnego produktu lokalnego; 

• promocja zdrowej, polskiej żywności; 

• ocalenie od zapomnienia  kultury i tradycji polskiej wsi. 

4. Konkurs adresowany jest do lokalnych i regionalnych wytwórców, zarówno wytwarzających, jak i 

sprzedających tradycyjne produkty lokalne, sołectw, kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, 

restauratorów, gospodarstw agroturystycznych. 

5. Konkurs odbędzie się dnia 27 czerwca 2015 r.  w ramach organizowanego Festiwalu Smaków – III Dnia 

Jagnięcia w Stokach. 

6. Ocena potraw konkursowych przez Kapitułę Jury oraz prezentacja potraw konkursowych dla osób 

zwiedzających rozpoczyna się o godz. 16:30. 

7. Konkurs będzie oceniany przez Kapitułę Jury, która wyłoni zwycięzców i przyzna tytuł „Najlepszy produkt 

lokalny” dla przygotowanej potrawy. W skład Kapituły Jury wejdą 3 osoby wybrane przez Organizatora. 

8. Kapitułą Jury ocenia:  

• wygląd i aranżację potrawy – maks. 10 punktów, 

•  dobór składników – maks. 10 punktów, 

•  smak  – maks. 10 punktów, 

•  prezentację potrawy, wygląd stoiska – maks. 10 punktów.  

9. Każdy członek Kapituły Jury może przyznać maksymalnie  40 punktów. 
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10. Sytuacje sporne rozstrzyga Przewodniczący Jury. 

11. Ocena i punktacja Jury jest oceną ostateczną. 

12. Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w trakcie trwania imprezy. 

13. Nagroda rzeczowa zostanie przekazana laureatowi konkursu za zajęcie I miejsca w ramach w/w 

konkursu.  

14. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych Uczestników Konkursu, 

nazw zgłoszonych do Konkursu potraw i przepisów oraz wykorzystywania zdjęć wykonywanych podczas 

Konkursu, w tym zdjęć osób i potraw. 

 

 

 


