
 

 

 

 

 

Święto sękacza 

 Żytkiejmy15 sierpnia 2013 
 

 

  

Regulamin konkursu na „Żarcie z ognia” 

o wyjątkowym, oryginalnym smaku. 
 

 

 

 1. Organizatorzy konkursu:  

Organizatorem konkursu jest: Stowarzyszenie Żytkiejmska Struga.  

Data i miejsce rozstrzygnięcia konkursu:  

Prezentacja konkursowa i degustacja potraw odbędzie się 15 sierpnia 2013 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,  

-promowanie jedynych w swoim rodzaju produktów żywnościowych, specyficznych dla naszego regionu,  

-aktywizacja Gospodyń i Gospodarzy Domowych, stowarzyszeń i grup nieformalnych,  

-wymiana doświadczeń i przepisów,  

-zebranie przepisów i receptur potraw, które mają oryginalny smak,  

-kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej,  

-budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych.  

 

 3. Przedmiot konkursu:  
 „Żarcie z ognia” - przygotowanie potrawy na żywym ogniu: ognisko lub grill. Rozpoczęcie o  

godzinie 15:30. Komisja konkursowa oceni potrawę o godzinie 17:30.  

 

 4. Adresaci konkursu: .  

Konkurs adresowany jest do wszystkich Gospodyń i Gospodarzy Domowych, Stowarzyszeń,  

gospodarstw agroturystycznych i grup nieformalnych. W konkursie nie mogą brać udziału  

organizatorzy imprezy ani ich członkowie.  

 

 5. Warunki uczestnictwa:  
Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu  

oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który należy dostarczyć na adres mailowy  

biuro@zytkiejmy.org.pl Wzór formularza zgłoszeniowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu, dostępny jest na stronach:  

www.zytkiejmy.org.pl,  www.funduszgoldap.pl  . www.goldap.info.  Ostateczny termin  

nadsyłania zgłoszeń upływa 10 sierpnia 2013 r.Uczestnicy konkursu są zobowiązani  

do przygotowania z własnych składników potraw. Potrawa ma być przygotowana podczas  

Festynu. Organizator  wyznacza miejsce dla uczestników konkursu. W związku z tym,  

że potrawy mają być przygotowane na żywym ogniu (grill lub ognisko) uczestnicy konkursu  

zapewniają niezbędne materiały i produkty do przygotowania potrawy oraz dbają  

o bezpieczeństwo własnego paleniska. Każdy z uczestników konkursu zabezpiecza  

we własnym zakresie sprzęt kuchenny potrzebny do wykonania potraw konkursowych, deski,  

miski, garnki, zastawę potrzebną do podania potraw. Dopuszcza się stosowanie półproduktów  

takich jak: przyprawione mięso, ciasto; odparzona kapusta; sosy; itp.  

Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży oraz kosztów produktów.  
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Wszystkie stanowiska zostaną ustawione przed publicznością zaproszoną na Konkurs w celu  

zaprezentowania pełnego kunsztu Kucharzy, dlatego też każdy z uczestników konkursu  

powinnien zadbać o efektowne zaprezentowanie się zarówno, jeśli chodzi o wygląd kucharzy,  

jak i swojego stanowiska. Wszystkie podmioty powinny wystawić nazwy potraw  

konkursowych.  

 

 6. Ocena prac:  

Oceny potraw dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.  

Komisja oceniając potrawy weźmie pod uwagę:  

- smak potrawy,  

- wygląd potrawy,  

- związek z regionem  

- oryginalność,  

- sposób podania.  

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

 

 7. Komisja konkursowa:  

Komisja konkursowa zostanie powołana przez organizatora Konkursu.  

 

8. Nagrody:  

Zwycięzca ma prawo do nazywania swoich potraw tytułem „Mistrz Żarcia z ognia festynu  

Święto sękacza” wraz z umieszczeniem informacji o przyznanym tytule w działaniach  

promocyjnych swojej działalności.  

W konkursie zostaną przyznane bony na nagrody (akcesoria do kuchni) w wysokości:  

pierwsze miejsce 450 zł, drugie 325 zł i trzecie 225 zł, w obu kategoriach.  

 

 9. 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.  

 

 10. Kontakt:  
 

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem tel. 512 233 035.  

 

Zapraszamy do udziału i życzymy wielu pomysłów!!!! 

 

  

 

 

 

  

 

 


