
KONKURS KULINARNY NA POTRAWĘ ZE SZCZUPAKA 

 

  

R E G U L A M I N  

  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs kulinarny na potrawę ze 

szczupaka. 

Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Rajgrodzie.  

  

II. CEL KONKURSU  

Celem konkursu jest: 

1. Kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kulinarnych. 

2. Promowanie potraw, specyficznych dla naszego regionu. 

3. Podkreślenie walorów ryb słodkowodnych. 

4. Zachowanie niepowtarzalnych smaków produktów żywnościowych. 

 

III. UCZESTNICY KONKURSU 

 

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim startować stowarzyszenia i Koła Gospodyń 

Wiejskich z terenu Lokalnej Grupy Działania „Biebrzański Dar Natury”. Zgłoszenia do konkursu 

pod numerem telefonu 661 418 313  i wysłanie karty zgłoszenia na adres mailowy 

domkultury_rajgrod @wp.pl do dnia 03.10.2022. 

 

  

IV. PRZEDMIOT KONKURSU  

 

Przedmiotem konkursu jest potrawa przygotowana ze szczupaka. Komisja oceniać będzie 

smak i wygląd potrawy oraz sposób jej podania.  

  

V. PRZEBIEG I REGUŁY PRZEPROWADZENIA KONKURSU  

 

Konkurs odbędzie się 9.10.2022 r. w Rajgrodzie. Rozpoczęcie o godzinie 12:30.  

  

1. Organizator Konkursu zapewni: - stanowisko konkursowe umożliwiające prezentację 

potraw zgłoszonych do konkursu.  

2. Oceny potraw i wyboru laureata dokona Komisja sędziowska.  

3. Po zgłoszeniu się do konkursu, każde koło otrzyma numer identyfikacyjny, w który 

powinna zostać opatrzona potrawa.  

4. Przedmiot konkursu nie powinien zawierać nazw innych niż numer identyfikacyjny.  

5. Uczestnik przygotuje potrawę konkursową dla ośmioosobowej Komisji do oceny 

organoleptycznej i sensorycznej.  

6. Każdy uczestnik zabezpieczy we własnym zakresie drobny sprzęt kuchenny potrzebny 

do przedstawienia dań konkursowych, deski, sztućce, naczynia potrzebne do podania 

potraw, naczynia jednorazowe, a także przedmioty potrzebne do udekorowania stoiska, 

 jak obrusy serwety lub inne dekoracje (ewentualnie sprzęt do podgrzania potrawy).  



7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania książeczki do celów sanitarno- 

epidemiologicznych oraz do przestrzegania  obowiązujących na dzień 09.10.2022 

zaleceń epidemiologicznych związanych z Covid-19.  

  

8. Decyzje Komisji są wiążące i ostateczne.  

  

VI. NAGRODY  

1. Przyznana zostanie  wartościowa nagroda  za  pierwsze trzy miejsca.  

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

 

Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i 

publikację zdjęć potraw konkursowych (bez prawa do odrębnego wynagrodzenia).  

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

Informacje o nagrodzonych i ich potrawach zostaną opublikowane na stronach internetowych 

Domu Kultury oraz Urzędu Miasta.  

 

Komisja konkursowa zostanie powołana przez Organizatora konkursu.  

  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe.  

  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności związanej z ryzykiem zarażenia Covid-19.  

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 09.10.2022 podczas Dnia  


