
REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO
ORGANIZOWANEGO PODCZAS SMAKOFF PIĄTNICA -

FESTIWAL SMAKÓW REGIONALNYCH  2022

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

a) Organizatorem konkursu jest Gmina Piątnica z siedzibą w Piątnicy Poduchownej przy

ul. Stawiskowska 53.

b) Uczestnicy konkursu - koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia skupiające kobiety

z terenów wiejskich biorące udział  w konkursie po wcześniejszym zgłoszeniu się.

c) Konkurs adresowany jest do zorganizowanych grup.

d) Konkurs odbędzie się trakcie trwania Festiwalu Smaków Regionalnych Smakoff Piątnica na

terenie boiska trawiastego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. mjr. Władysława Raginisa przy

ul. Szkolnej 29 w Piątnicy Poduchownej.

e) Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w konkursie dostępny jest na stronie internetowej

www.gminapiatnica.pl oraz w załączniku niniejszego regulaminu.

f) Wydarzenie zorganizowane w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”,

finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

§2
CEL KONKURSU

a) Kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej i lokalnej,
b) Promocja smaków i produktów regionalnych,

c) Wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami,
d) Budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych.

§3
WARUNKI UCZESTNICTWA

a) Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się z Regulaminem konkursu i wysłanie formularza

uczestnictwa na adres mailowy e.cwalina@gminapiatnica.pl - formularz zgłoszeniowy załącznik

1 do regulaminu.

§4 ORGANIZACJA KONKURSU

a) Konkurs zostanie przeprowadzony w kategorii tradycyjne menu regionalne, w które ma być

złożone z przystawki, dania głównego oraz deseru mlecznego „z Piątnicy, no bo skąd”.

b) Potrawy będą przygotowane przez uczestników na miejscu. Nie podlegają ocenie potrawy

przyrządzone poza terenem wyznaczonym do przeprowadzenia konkursu.

c) W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby

uczestników konkursu z powodów organizacyjnych. O udziale w konkursie decydować będzie

kolejność zgłoszeń.
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d) Organizator konkursu zapewnia uczestnikom stoiska, na którym przygotowane będą potrawy

konkursowe.

e) Organizator nie zapewnia uczestnikom produktów do przygotowania dań.

§4 Z
ZASADY KONKURSU ORAZ OCENY KOMISJI KONKURSOWEJ

a) Do udziału w konkursie może przystąpić maksymalnie 10 zespołów, maksymalnie 4-osobowe

zespoły w każdym zespole.

b) Uczestnicy konkursu we własnym zakresie muszą zapewnić sobie garnki i produkty do

przygotowania potraw i deseru mlecznego. Organizator nie zwraca kosztów podróży oraz

kosztów produktów potrzebnych do wykonania dań konkursowych.

c) Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przybycia na pół godziny przed planowanym

rozpoczęciem konkursu i przygotowania miejsca pracy.

d) Na przygotowanie potraw w każdej kategorii (wszyscy uczestnicy gotują w tym samym

czasie) 210 minut tj., 3,5 godziny.

e) Oceny potraw dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora

f) Przy ocenie potrawy komisja uwzględnia:

- smak (1-5 punków)

- podanie potrawy (1-5)

- oryginalność przepisu (1-5 punktów)

g) Każdy z członków komisji konkursowej dysponuje skalą od 1 do 5 punktów dla każdej

przedstawionej potrawy.

h) Na podstawie sumy punktów uzyskanych przez poszczególnych uczestników zostaną

wyłonieni laureaci ( decyduje najwyższa liczba punktów).

i) Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

j) Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Przystępując do konkursu wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte

w Regulaminie.

b) Wszystkie kwestie, nie ujęte niniejszym Regulaminie ustala Organizator.

§6
INFORMACJE DODATKOWE

a) Laureaci konkursu (miejsca I, II, III) otrzymają nagrody rzeczowe.
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ORGANIZATOR

Załączniki:

1. Formularz zgłoszeniowy uczestników.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu kulinarnego
Festiwal Smaków Regionalnych

 Smakoff Piątnica 2022

Imię i Nazwisko (nazwa zespołu)     ………………………………………………………………………………

Adres                                                  ………………………………………………………………………………

Numer telefonu                                 ………………………………………………………………………………

Adres e-mail                                       ………………………………………………………………………………

Kategoria*

Zgłaszam chęć uczestnictwa w konkursie kulinarnym, akceptuję warunki Regulaminu konkursu oraz

wyrażam zgodę na wykorzystanie moich zdjęć oraz zdjęć potraw według mojego przepisu.

______________________________

                                                                              Data i podpis uczestnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia dla

potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych

osobowych. (Dz. U. 2018 poz. 1000)

______________________________

                                                                          Data i podpis uczestnika
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