
Regulamin konkursu na danie regionalne  
o wyjątkowym, oryginalnym smaku. 

  
  
  
1. Organizator konkursu: 
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Żytkiejmska Struga.  
Data i miejsce rozstrzygnięcia konkursu: 
Prezentacja konkursowa i degustacja potraw odbędzie się 15 sierpnia 2010 r. podczas festynu 
Święto Sękacza (plac przy Ośrodku Zdrowia w Żytkiejmach). 
  
2. Cel konkursu: 
- promocja regionu poprzez wylansowanie potrawy regionalnej o wyjątkowym, oryginalnym 
smaku,  
- prezentacja kuchni regionalnej,  
-wyłonienie innowacyjnego produktu kulinarnego naszego regionu, 
-aktywizacja Gospodyń Domowych, 
-wymiana doświadczeń i przepisów, 
-zebranie przepisów i receptur potraw, które mają oryginalny smak,  
-budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych. 
  
3. Adresaci konkursu: . 
Konkurs adresowany jest do wszystkich Gospodyń i Gospodarzy Domowych. 
  
4. Warunki uczestnictwa: 
            Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu 
oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który należy dostarczyć do Siedziby 
Stowarzyszenia w Żytkiejmach (M. Konopnickiej 10 ) lub dokonać zgłoszenia telefonicznie  
(nr tel. 512 233 035). Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 sierpnia 2010 roku. 
Uczestnicy konkursu są zobowiązani do dostarczenia wcześniej przygotowanych potraw  
na miejsce oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu. 
Organizator podczas trwania konkursu ze względu na warunki polowe nie zapewnia dostępu 
do kuchni, tym samym na miejscu rozstrzygnięcia konkursu nie będzie możliwości 
podgrzania potraw. W przypadku przygotowania przez uczestników ciepłych potraw należy  
je dostarczyć w termosach lub innych naczyniach zabezpieczających ciepło. 
  
5. Ocena prac: 
Oceny potraw dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Każda potrawa 
zostanie oceniona w następujących kategoriach: 
- smak potrawy, 
- związek z regionem 
- oryginalność, 
- sposób podania. 
Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
 
6.   Komisja konkursowa: 
W skład Komisji Konkursowej wejdą: 
1. Zbigniew Mieruński - Prezes Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny, 
2. Anna Michowiak -  Dyrektor Fundacji Puszczy Rominckiej, 



3. Teresa Łapińska - Specjalista w dekoracji dań,  
4. Mirosław Basiewicz – Wydawca. 
  
7.  Nagrody: 
Zwycięzca ma prawo do nazywania swoich potraw tytułem „Potrawa regionalna festynu 
„ Święto sękacza” wraz z umieszczeniem informacji o przyznanym tytule w działaniach 
promocyjnych swojej działalności. 
W konkursie zostaną przyznane nagrody (akcesoria do kuchni) w wysokości: pierwsze 
miejsce 300 zł, drugie 200 zł i trzecie 100 zł. 
  
8. Postanowienia końcowe: 
- Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji  
o zwycięzcach i uczestnikach konkursu, 
- Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o potrawach 
konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych, jako element promujący, 
- Podmioty biorące udział w konkursie użyczają prawa do wykonywania potraw wg własnej 
receptury innym podmiotom, 
- Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte  
w regulaminie, 
-  Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie organizatora. 
-  Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala organizator. 
  
9. Kontakt:  
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem tel. 512 233 035. 
  

Zapraszamy do  udziału i życzymy wielu pomysłów!!!! 
 


