
 

Regulamin Konkursu Kulinarnego 

„ŁĘGAJSKIE KULINARIA” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, na których odbywa się Konkurs kulinarny „Łęgajskie 

kulinaria”. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem. Wzięcie 

udziału w konkursie jest równocześnie zgodą na warunki określone w tym regulaminie.  

2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Wędkarskie Jeziora Linowskiego w  

    Łęgajnach.  

3. Konkurs realizowany jest w ramach projektu wsparcia zadania publicznego powiatu  

    olsztyńskiego.  

4. Celem konkursu jest: 

 promocja  wsi Łęgajny  i regionu ziemi olsztyńskiej,  

 popularyzacja produktów regionu ziemi olsztyńskiej,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 zgromadzenie wiedzy o daniach regionalnych,  

 wspieranie lokalnej tożsamości.  

 

II. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU  

1. Uczestnikami konkursu mogą być:  

 mieszkańcy (rodziny) Łęgajn i z terenu powiatu olsztyńskiego; 

  stowarzyszenia działające na terenie powiatu olsztyńskiego; 

 sołectwa gminy Barczewo ; 

2. Osoby chętne do udziału w Konkursie składają kartę zgłoszeniową do Zarządu  

    Stowarzyszenia Wędkarskiego Jeziora Linowskiego: 

 pocztą elektroniczną: aturek12@gmail.com 

 pocztą tradycyjną lub osobiście  na adres: Stowarzyszenie Wędkarskie Jeziora Linowskiego  

   w Łęgajnach, ul. Dębowa 19/4, 11-010 Łęgajny z dopiskiem „Łęgajskie kulinaria” . 

3. Karta zgłoszeniowa musi być opatrzona nazwą potrawy wraz z krótkim opisem podającym   

    skład potrawy oraz danymi uczestnika (nazwa i adres korespondencyjny) i numer telefonu. 

4. Karta zgłoszeniowa stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

5. Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymogów nie będą brane pod uwagę.  

6. Jedna organizacja może zgłosić się do konkursu w minimum jednej kategorii z jedną 

potrawą. 

7. Konkurs obejmie 2 kategorie:  
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 „Swojska piekarnia – domowe wypieki cukiernicze” 

 „Placki, placuszki  na tysiąc sposobów” – wszelkie techniki i dodatki, 

8. Termin zgłoszeń do konkursu upływa w dniu 15 lipiec 2016 r. (decyduje data stempla  

     pocztowego).  

9. Zgłoszone potrawy należy przyrządzić w ilości 5 porcji do oceny przez jury oraz minimum 

20 porcji do sprzedaży (rozdania) uczestnikom festynu  i dostarczyć w dniu imprezy 

„ŁĘGAJSKIE KULINARIA”,    tj. 24 lipca 2016 r.  do godziny 16.00. Prezentacja i ocena 

konkursowa potraw odbędzie się na stoiskach przygotowanych we własnym zakresie przez 

uczestników konkursu podczas imprezy.  

10. Organizator dla wszystkich uczestników konkursu zapewnia teren przeznaczony na  

     stanowisko konkursowe, wyposażony w stół.

11. Organizator nie zapewnia urządzeń do podgrzewania lub gotowania. 

12. Sprzęt kuchenny oraz zastawę niezbędną do serwowania dań każda ekipa zabezpiecza 

we własnym zakresie. 

13. Wszystkie stanowiska zostaną przedstawione publiczności (uczestnikom Festynu)  

w celu zaprezentowania pełnego kunsztu Kucharzy. Dlatego też każda ekipa powinna 

efektownie się zaprezentować zarówno jeśli chodzi o wygląd kucharzy, jak i swoje 

stanowisko oraz przedstawienie własnego produktu 

14. Wystawca swoje wyroby serwuje publiczności na talerzykach jednorazowych lub 

serwetkach. 

 

       III. ZASADY OCENY I WYRÓŻNIEŃ 

 
1. Powołana przez organizatora komisja konkursowa zbierze się celem oceny dań 

stosując następujące kryteria:  

 walory smakowe i zapachowe,  

 estetyka i sposób podania potrawy do degustacji,  

 sposób zaprezentowania,  

 oryginalnością i pomysłowością.  

Za każde z powyższych kryteriów, serwowane danie może zostać oceniony od 1 do 10 

punktów. Maksymalnie można uzyskać 40 punktów. 

2.  Miejsca przyznawane są zgodnie ze zdobytą ilością punktów. Komisja przyzna 3 

główne miejsca: I, II, III w każdej kategorii.  

3. Przyznana zostanie jedna nagroda publiczności za najlepszy produkt finalny. 

4. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 24 lipca 2016  r.  podczas trwania festynu. 

Wyniki zostaną ogłoszone podczas trwania imprezy.  



5. Organizator przewiduje możliwość przyznania wyróżnień. 

6. Przekazanie nagród nastąpi w dniu 24 lipca 2016 r. podczas imprezy - „Łęgajskie 

kulinaria” 

7. Wyniki ogłoszone przez komisję konkursową są ostateczne. Od decyzji komisji nie 

można wnieść odwołania.  

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1.  Organizator zastrzega sobie prawa do zmiany niniejszego regulaminu z ważnych  

      przyczyn.  

2. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w celu  

    prawidłowej realizacji konkursu oraz w celach sprawozdawczych projektu pn.  

    „Łęgajskie kulinaria”. Uczestnicy maja prawo wglądu do swoich danych osobowych  

    oraz do ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych.  

3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające  

    prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub  

    którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.  

4. Interpretacja zapisów niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora  

    konkursu. 

5. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu oraz przygotowania dań konkursowych.  

6. Uczestnik Konkursu przesyłając przepis do oceny komisji konkursowej wyraża tym  

     samym zgodę na wykorzystywanie przez organizatora receptury i innych cech  

    potrawy do realizacji działań promujących obszar regionu ziemi olsztyńskiej.  

 


