
 
 

Regulamin powiatowego konkursu kulinarnego 

„SPOTKANIA POKOLEŃ’ 
 

I . ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach „Inicjatywa” przy współpracy Koła 

Gospodyń Wiejskich ze Świerklan.  

II.DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: Prezentacja konkursowa i 

degustacja potraw odbędzie się w dniu 14 listopada 2016 r. o godz. 17.00 w Domu Spotkań 

przy parafii w Świerklanach  podczas  warsztatów kulinarnych organizowanych przez 

Stowarzyszenie. Tego samego dnia nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.  

III.CEL KONKURSU:  

- promocja śląskich potraw regionalnych, prezentacja kuchni lokalnej i tradycyjnej,  

- aktywizacja Kół Gospodyń Wiejskich i mieszkańców,  

- wymiana doświadczeń i przepisów,  

- budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych.  

  

IV ADRESACI KONKURSU: Konkurs adresowany jest do mieszkańców z terenu powiatu 

rybnickiego.  

V WARUNKI UCZESTNICTWA: Przystąpienie do konkursu następuje poprzez 

zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz wypełnienie i dostarczenie do siedziby 

Organizatora w Świerklanach, ul. Boryńska 6 przepisu i formularza zgłoszeniowego 

osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną na adres stowarzyszenie.inicjatywa@op.pl (w 

ostatnim przypadku podpis na karcie zgłoszeniowej zostanie złożony w dniu rozstrzygnięcia 

konkursu), dostępnego na stronie www.inicjatywa.fopsz.slask.pl, najpóźniej do dnia 31 

października 2016 r.    

Wyłonieni laureaci  konkursu są zobowiązani do dostarczenia wcześniej przygotowanych 

potraw na miejsce oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu z uwzględnieniem degustacji przez 

komisję konkursową.  (Organizator podczas trwania konkursu zapewnia dostęp do kuchni 

jedynie w celu podgrzania przygotowanych potraw). Uczestnicy przygotowują konkursowe 

potrawy na własny koszt.   

Po rozstrzygnięciu konkursu odbędzie się degustacja wszystkich potraw.  Jeden uczestnik 

może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie potrawy.  

VI OCENA PRAC: Oceny potraw dokona Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora. Każda potrawa oceniona zostanie w kategoriach: 

 - smak, 



 
 

 - związek z regionem, 

 - oryginalność,  

- łatwość przyrządzania,  

- estetyka  

-sposób serwowania, kolorystyka, wrażenie ogólne. 

 Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Z 

posiedzenia komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół. 

  

VII. NAGRODY: Komisja konkursowa przyzna następujące nagrody:  

Za zajęcie I miejsca - nagrodę główną w formie rzeczowej o wartości min. 300 zł  

Za zajęcie II miejsca – nagrodę rzeczową o wartości min. 200 zł  

Za zajęcie III miejsca – nagrodę rzeczową o wartości min. 100 zł  

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają upominki rzeczowe.  

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć                           

i informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu. 

 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji                           

o  potrawach konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych.  

3.   Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki  zawarte                

w regulaminie.  

4. Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu.  

5. Regulamin konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie organizatora, a także na 

stronie internetowej www.inicjatywa.fopsz.slask.pl 

6. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala organizator.  

 

IX. KONTAKT Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 607674224 lub 

za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem stowarzyszenie.inicjatywa@op.pl   

  

  

  

 

 

 

 



 
 

Karta zgłoszenia 

KONKURS KULINARNY „SPOTKANIA POKOLEŃ” 

 

 

Imię ……………………………………………………………….. 

Nazwisko…………………………………………………………… 

Wiek autora przepisu……………………………………………… 

Adres zameldowania………………………………………………  

Numer telefonu…………………………………………………….  

Adres e-mail……………………………………………………….. 

 

Oświadczam, że jestem autorem w/w przepisu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie 

z ustawą 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2002r. Nr 101, poz.926 j.t) przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach „Inicjatywa” 

na potrzeby związane z konkursem oraz na publikację danych w 

przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia.  

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Powiatowego 

Konkursu Kulinarnego  „Spotkania pokoleń” i akceptuję go w całości.  

 

 

......................................................... 

podpis autora 

 


