
REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO  

„SMAKI 3 KULTUR - POTRAWY W BARWACH MIASTA 3 KULTUR”  

Bartoszyce, 4 września 2022 r.  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs kulinarny pod nazwą „Smaki 3 

Kultur - Potrawy w barwach Miasta 3 Kultur”, odbywający się w ramach X Sportowo-

Rekreacyjnego Pikniku Rodzinnego z cyklu „Dni Osadnika”. 

 

II. ORGANIZATOR 

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Bartoszyce. 

 

III. CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest: 

 propagowanie tradycji kulinarnych wywodzących się z różnych kultur  

i wspólnot narodowościowych, 

 popularyzowanie dziedzictwa kulinarnego wśród mieszkańców, 

 propagowanie hasła „Bartoszyce – Miasto 3 Kultur”.  

 integracja mieszkańców różnych narodowości zamieszkujących miasto Bartoszyce oraz 

region bartoszycki. 

 

IV. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Konkurs przewiduje udział mieszkańców oraz reprezentantów Stowarzyszeń, Kół Gospodyń, 

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

i tradycjami kulinarnymi w zakresie przygotowania potraw w tegorocznej tematyce.  

Nie przewiduje się udziału osób zawodowo zajmujących się gotowaniem. 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przygotowanie dowolnych potraw (deser, przekąska, 

sałatka, danie główne itp.) z nawiązaniem i wykorzystaniem barw „Miasta 3 Kultur” – żółtej, 

czerwonej oraz niebieskiej. Pod uwagę brane będzie również jej ciekawe i oryginalne 

przedstawienia.  

2. Udział w konkursie następuje na podstawie zgłoszenia uczestników na zasadach podanych  

w punkcie VI. 



VI. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

1. Zgłoszenia uczestników do konkursu następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego,  

który dostępny jest do pobrania na stronie internetowej 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.), 

 nazwa potrawy oraz jej krótka charakterystyka. 

3. Wypełniony i podpisany formularz można dostarczyć do Urzędu Miasta Bartoszyce  

za pośrednictwem: 

 poczty elektronicznej (e-mail) na adres: konkurs@bartoszyce.pl  

 osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta Bartoszyce 

 pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1,  

11-200 Bartoszyce z dopiskiem „Konkurs Kulinarny” 

4. Zgłoszeń należy dokonywać do dnia 31 sierpnia 2022 roku. Uwaga! Ilość uczestników 

ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Kontakt do osób odpowiedzialnych za organizację konkursu: Wydział Kultury i Sportu, ul. Boh. 

Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, tel. 89 762 98 03, e-mail: rafalkrzescijanski@bartoszyce.pl  

 

VII. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

1. Konkurs odbędzie się w dniu 4 września 2022 roku (początek godz. 11:00) na terenie Centrum 

Aktywizacji Sportowo-Rekreacyjnej przy ulicy Korczaka w Bartoszycach, 

2. Organizatorzy zapewniają stanowiska kulinarne (możliwość podgrzania potrawy), 

3. Uczestnicy konkursu zobligowani są do zabrania ze sobą sprzętu potrzebnego  

do przygotowania potraw i ich prezentacji tj. (sprzętu do smażenia i gotowania, naczyń, sztućców, 

itp.), 

4. Przygotowanie potraw konkursowych odbywać się będzie w godzinach 11.00 – 12.30. W tym 

czasie potrawy powinny być ugotowane i podane w ostatecznej formie do oceny komisji 

konkursowej. 

 

VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów 

konkursu. 

2. Komisja (składająca się z 4 do 6 członków) dokona oceny potraw. Kryteria oceny: zgodność  

z hasłem i warunkami konkursu, wygląd i aranżacja potrawy (podanie, dobór składników, smak). 

3. Wyniki zostaną ogłoszone przez Komisję Konkursową w dniu konkursu  

po zakończeniu oceny. 
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4. Informacja o zwycięzcach i najsmaczniejszych potrawach zostanie zamieszczona  

na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Bartoszyce: www.bartoszyce.pl  

 

IX. NAGRODY 

1. Uczestnicy konkursu będą ubiegać się o nagrody rzeczowe. Przewiduje się nagrody  

za miejsca 1-3 oraz wyróżnienia. 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian postanowień niniejszego regulaminu. 

2. Uczestnicy zgłaszając potrawy do konkursu wyrażają zgodę na udział w konkursie  

na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

 

http://www.bartoszyce.pl/

