
Regulamin konkursu na „Najlepszą tradycyjną potrawę regionalną, napój, ciasto  

i ciasto plecione” w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa przy Źródliskach na Łanach  

w dniu 8 września 2019 roku 

 

1. Organizatorzy: 

- Wójt Gminy Gościeradów,  

- Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa, 

- Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Gościeradów,  

- Komitet Organizacyjny. 

 

2. Cele konkursu: 

a) identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych regionalnych potrawach, ciastach  

i napojach stanowiących dziedzictwo kulinarne regionu,  

b) promowanie wykorzystania zasobów lokalnej, tradycyjnej żywności , 

c) identyfikacja regionalnego dziedzictwa kulinarnego, które może służyć do budowy produktu 

turystycznego i marki regionu, 

 

3. Zasady uczestnictwa: 

a) w konkursie mogą wziąć udział zespoły reprezentujące sołectwa, stowarzyszenia, a także 

mieszkańcy Gminy Gościeradów, 

b) każdy zespół zobowiązany jest do zgłoszenia udziału w konkursie, poprzez wypełnienie karty 

zgłoszeniowej, która stanowi załącznik do regulaminu i dostarczenia jej do Urzędu Gminy 

Gościeradów do pok. nr 14 w terminie do 4 września 2019r., 

c) wystawcy zobowiązani są do stosowania rękawiczek lateksowych podczas wydawania 

potraw,  

d) rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 września 2019r. podczas Europejskich Dni Dziedzictwa 

przy Źródliskach w Łanach, 

e) konkurs rozstrzygany będzie w kategorii: 

- potrawa, 

- ciasto, 

- ciasto plecione, 

- napój.  

f) jury wyłoni zwycięzców, przyznając im nagrody za I, II i III miejsce. 



4. Wszystkie potrawy konkursowe muszą składać się wyłącznie z produktów 

jadalnych – nie wyłączając dekoracji. 

 

5.  Dania oceniane będą przez jury składające się z co najmniej 3 osób. 

Członkowie jury oceniają: 

- walory smakowe – skala ocen: 0 - 6 

- wygląd potrawy, ciasta, napoju – skala ocen: 0 – 6 

-związek dania, ciasta, napoju, stoiska  z regionem i jego tradycjami – skala ocen: 0 – 6 

Jury może przyznać maksymalnie 18 punkty. 

 

6. Założenia dodatkowe: 

- organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do przetwarzania i powielania danych uczestników 

konkursu dla potrzeb publikacji materiałów, 

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w treści regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


