
Regulamin konkursu kulinarnego  
Smaki 3 Kultur – burak i marchewka  

w roli głównej 
10 września 2016 r. 

 

I Postanowienia ogólne 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs kulinarny pod nazwą        

„Smaki 3 Kultur – burak i marchewka w roli głównej”, odbywającego się w ramach  

V Sportowo – Rekreacyjnego Pikniku Rodzinnego z cyklu „Dni Osadnika”. 

II Organizatorzy 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Dolina Róż” w Bartoszycach we współpracy                

z Urzędem Miasta Bartoszyce. 

III Cel konkursu 

Celem konkursu jest: 

 promowanie tradycji kulinarnych wywodzących się z różnych kultur  

i wspólnot narodowościowych, 

 popularyzowanie dziedzictwa kulinarnego wśród mieszkańców, 

 rozbudzenie inicjatywy i pomysłowości uczestników konkursu poprzez 

prezentację specjałów, 

 integracja mieszkańców różnych narodowości zamieszkujących miasto i region 

bartoszycki. 

IV Uczestnicy konkursu 

Konkurs przewiduje udział mieszkańców oraz reprezentantów Stowarzyszeń, Kół Gospodyń, 

Świetlic Osiedlowych lub Gminnych, itp., którzy chcą podzielić się swoimi zdolnościami       

i tradycjami kulinarnymi w zakresie przygotowywania potraw z buraka i/lub marchewki. 

Nie przewiduje się udziału osób zawodowo zajmujących się gotowaniem. 

V Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnik/uczestnicy konkursu zobowiązani są do przygotowania potraw 

zawierających buraka i/lub marchewkę pod każdą postacią wg tradycji z kuchni 

polskiej, niemieckiej lub ukraińskiej (w ramach promowania hasła: Bartoszyce Miasto 

3 Kultur) na specjalnych przygotowanych stanowiskach oraz ciekawego, oryginalnego 

przedstawienia gotowej potrawy. 

2. Udział w konkursie następuje na podstawie zgłoszenia uczestnika na zasadach 

podanych w punkcie VI. 

 



VI Zgłoszenie do konkursu 

1. Zgłoszenie uczestnika/uczestników do konkursu polega na wypełnieniu formularza 

zgłoszeniowego, który można uzyskać poprzez: 

 Osobisty kontakt z jednostką organizującą konkurs (adres Urząd Miasta 

Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1) – Wydział Kultury Sportu Współpracy  

i Rozwoju pokój nr 26, tel. 089 762 98 03, 

 Kontakt  e-mail: dolinaroz@poczta.onet.pl 

 Kontakt telefoniczny ( nr Tel. 603 707 333) 

 Lub pocztą -  Stowarzyszenie „Dolina Róż” ul. Poniatowskiego 10/1  

11-200 Bartoszyce. 

 Formularz zgłoszenia zamieszczony jest na oficjalnej stronie Urzędu Miasta 

Bartoszyce www.bartoszyce.pl . 

2. Dane wymagane w formularzu zgłoszeniowym: 

 Dane osobowe (imię i nazwisko uczestnika/uczestników, adres, nr telefonu,  

e-mail) (nazwa i adres Stowarzyszenia, Koła Gospodyń, Świetlic Osiedlowych 

lub Gminnych, itp.), 

 Nazwę potrawy bądź potraw które będą przygotowywane oraz jej (ich) krótką 

charakterystykę. 

3. Zgłoszeń należy dokonywać do dnia 07.09.2016 rok. 

VII Zasady przeprowadzenia konkursu 

1. Konkurs odbędzie się dnia 10 września 2016 r.  

2. Rozpoczęcie konkursu o godz. 12.00 na lodowisku przy ulicy Korczaka  

w Bartoszycach.  

3. Organizatorzy zapewniają stanowisko produkcyjne. 

4. Uczestnikowi/uczestnikom konkursu zostaną udostępnione stanowiska od godz. 10.30. 

5. Uczestnik/uczestnicy zabezpiecza/zabezpieczają we własnym zakresie wszelki, 

niezbędny sprzęt do wykonywania potraw i ich prezentacji (patelnie, sztućce, 

naczynia, obrusy, itp.). 

6. Czas pracy, od momentu rozpoczęcia konkursu do momentu zakończenia nie może 

przekraczać 3 godzin. 

7. Dopuszcza się aby uczestnik/uczestnicy konkursu dostarczył/dostarczyli częściowo 

przetworzone/przygotowane produkty lub przygotowaną potrawę. 

VIII Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać Komisja Konkursowa powołana przez 

organizatorów konkursu. 

2. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie ocena – najsmaczniejszych potraw   

przygotowanych przez uczestnika/uczestników konkursu. 

3. Wyniki zostaną ogłoszone przez Komisję Konkursową w dniu konkursu po 

zakończeniu oceny. 

4. Informacja o zwycięzcach i najsmaczniejszych potrawach zostanie zaprezentowana na 

łamach lokalnych mediów oraz w Internecie. 
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IX nagrody 

Uczestnicy konkursu będą ubiegać się o nagrody rzeczowe. Przewiduje się trzy nagrody na 

podium (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia. 

X Postanowienia końcowe 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian postanowień niniejszego regulaminu 

konkursu. 

2. Uczestnik/uczestnicy, wyraża/wyrażają zgodę na udział w konkursie na zasadach 

określonych w niniejszym regulaminie. 

3. Uczestnik/uczestnicy konkursu jest odpowiedzialny/ są odpowiedzialni za 

przestrzeganie zasad Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz BHP. 

4. Uczestnik/uczestnicy jest/są zobowiązany/zobowiązani przestrzegać zaleceń 

Organizatorów. 

5. Uczestnikiem/uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele 

organizatorów oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, jak również innych podmiotów 

biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu. 

 


