
 

  

R E G U L A M I N 

KONKURSU NA POTRAW Ę TRADYCYJNĄ 

pn. „POTRAWA FESTIWALU” 

  

  

§1. 

Organizatorem konkursu na potrawę tradycyjną, zwanego dalej konkursem jest Gryfiński 
Dom Kultury, zwany dalej Organizatorem. 

  

§ 2. 

 Celem konkursu jest: 

1. Identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o potrawach tradycyjnych. 

2. Wyszukanie potraw regionalnych, które mogłyby się stać wizytówką Gminy Gryfino. 

3. Promocja tradycyjnych potraw regionalnych. 

4. Wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami. 

5. Wspieranie lokalnej tożsamości. 

 

  

§ 3. 

 
Konkurs przeznaczony jest dla: 

1. Osób indywidualnych – dorosłych mieszkańców zamieszkujących Gminę Gryfino, 

2. Stowarzyszeń, sołectw, świetlic wiejskich, kół gospodyń wiejskich  Gminy Gryfino. 

  



§4. 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy dokonać zgłoszenia na adres e-mail: kela13@wp.pl  
lub tel. 667710303 w terminie do 20.07.2013r. Mile widziane jest wcześniejsze zgłoszenie 
przepisu i opisu przygotowania potrawy. 

2.Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

3. Technika wykonania potrawy jest dowolna. 

4. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu nie więcej niż jedną  potrawę. 

  

§5. 

1.W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem wszystkie rozstrzygnięcia w tym 
zakresie podejmuje organizator konkursu. 

2. Zgłoszenie potrawy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem prawa na rzecz 
organizatora do publikacji tychże potraw w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych 
przez organizatora bez zgody autora i bez uiszczania autorowi należności finansowych w 
celach promocyjno – reklamowych potraw regionalnych. 

  

§6. 

 Czastrwania konkursu 27 lipca 2013 roku, w tym: 

1. Prezentacja potraw odbędzie się 27 lipca 2013 roku podczas trwania IV Festiwalu 
Twórczości Ludowej w Bartkowie. 

2. Komisja konkursowa, powołana przez organizatora, rozstrzygnie konkurs, wyłaniając 
laureatów najlepszych potraw regionalnych podczas trwania imprezy. 

  

§7. 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana w tym celu 
przez organizatora, zwana dalej Komisją. 

2. W konkursie ocenie podlegać będzie potrawa tradycyjna wytwarzana tradycyjnymi 
metodami, wywodzące się z tradycji i kultywowanych zwyczajów. 

 

3.Komisja Konkursowa rozstrzygając konkurs będzie zwracała uwagę na: 



-  smak potrawy 

-  regionalność 

- oryginalność 

-  łatwość przyrządzenia 

4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

  

§8. 

W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe: 

I miejsce – telewizor LCD 

II miejsce – rower 

III miejsce – robot kuchenny 

Wyróżnienia i dyplomy. 

 


