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REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO
pt. „Złap ten smak –
czyli poznawanie tradycyjnych potraw zaściankowej kuchni – II edycja”
Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie kulinarnym realizowanym w ramach
projektu „Kompetencje Społeczne – II”. Instytucją Zarządzającą PROW 2014-2020 jest
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany został przez Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Operacja przyczynia się do realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez
Społeczność obszaru Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016 – 2023.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek
Mazowsza” (LGD).
2. Tematem konkursu są tradycyjne, lokalne potrawy mieszkańców z obszaru działania
LGD, czyli gmin: Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie, Troszyn.
3. Celem konkursu jest wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zorganizowanie
i przeprowadzenie oferty edukacyjnej dla przedstawicieli organizacji i grup z sektora
społecznego, który przyczyni się do wzrostu wiedzy u uczestników i odbiorców
publikacji w zakresie historii i tradycji kulinarnej obszaru LGD, jako produktu/
narzędzia do aktywizacji lokalnych społeczności.
4. LGD wyda publikację zawierającą przepisy i fotografie potraw konkursowych dla
utrwalenia celu i efektów konkursu.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami konkursu mogą być:
a) organizacje pozarządowe;
b) koła gospodyń wiejskich;
c) sołectwa;
d) inne grupy nieformalne.
2. Uczestnik powinien:
a) wypełnić internetową kartę zgłoszeniową, która znajduje się na stronie
internetowej www.zascianekmazowsza.pl ;
b) zaakceptować wszystkie postanowienia regulaminu konkursu;
c) zorganizować, według własnego uznania i potrzeby, we własnym zakresie
niezbędne do prezentacji naczynia i sprzęt;
d) przygotować i zaprezentować jedną potrawę konkursową w formie degustacji
przygotowanej przynajmniej dla 80 osób.
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3. Zasady rekrutacji uczestników konkursu:
a) nabór uczestników konkursu zostanie przeprowadzony w otwarty i jawny
sposób;
b) o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń;
c) w skład zespołu trzy osobowego musi wejść co najmniej jedna osoba
reprezentująca grupy defaworyzowane, w skład zespołu czteroosobowego lub
pięcioosobowego muszą wejść co najmniej dwie osoby reprezentujące grupy
defaworyzowane;
d) jedna miejscowość może być reprezentowana przez jeden zespół; w przypadku
braku odpowiedniej liczby uczestników dopuszcza się udział dwóch zespołów
z jednej miejscowości;
e) liczba uczestników jest ograniczona.
4. Wszystkie osoby wchodzące w skład zespołów zobowiązują się do wzięcia udziału
w konkursie kulinarnym zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
5. Potrawą konkursową mogą być m.in.: zupy, przekąski, dania główne, napoje, desery
i inne potrawy nawiązujące do lokalnych tradycji kulinarnych obszaru LGD.
6. LGD zapewnia produkty spożywcze niezbędne do przygotowania potraw
konkursowych, odzież ochronną (fartuch) oraz naczynia jednorazowe do degustacji
wyszczególnione w karcie zgłoszeniowej.
PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo:
a) Etap I – ocena złożonych kart zgłoszeniowych;
b) Etap II – ocena potraw konkursowych.
2. Złożone karty zgłoszeniowe oceniane będą przez Komisje Konkursową powołana przez
Zarząd LGD.
3. W etapie I ocenie będzie podlegać:
a) poprawność formalna złożonych formularzy zgłoszeniowych;
b) spójność z tematyką konkursu;
c) cechy potrawy nawiązujące do tradycji kulinarnej obszaru LGD;
d) związek potrawy z obszarem LGD;
e) atrakcyjność receptury;
4. W wyniku oceny etapu I zostaną wyłonieni uczestnicy, którzy przejdą do następnego
etapu konkursu.
5. Liczba uczestników przechodzących do następnego etapu jest ograniczona do 12
zespołów (3 – 5 osobowych).
6. LGD może zwiększyć lub zmniejszyć liczbę uczestników etapu II.
7. W etapie II konkursu:
a) uczestnicy zaprezentują przygotowaną potrawę do degustacji na konkurs, który
odbędzie się 31 maja 2022 roku w Centrum Kultury w Troszynie przy ulicy
Szkolnej 6;
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b) zaproszeni goście biorący udział w rozstrzygnięciu konkursu ocenią potrawy na
przygotowanych kartach, w tym smak, prezentację i estetykę przygotowania
potraw wybierając najlepsze; przy czym jednemu uczestnikowi przysługuje
jeden głos;
c) w następnej kolejności Komisja Konkursowa zliczy głosy i ogłosi, która z grup
zajęła pierwsze, drugie i trzecie miejsce w konkursie, za które uczestnicy
otrzymają statuetki, dla wszystkich uczestników przewidziane są nagrody
rzeczowe.
8. Osoby, które zgłaszają swój udział w wydarzeniu akceptują wszystkie warunki zawarte
w niniejszym Regulaminie, w tym:
a) zasady głosowania i oceny potraw;
b) możliwość wykorzystania zdjęć z ich wizerunkiem przez Organizatora do
promocji wydarzenia i wydania publikacji;
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Dostarczenie karty zgłoszeniowej oznacza akceptację warunków konkursu
i regulaminu, którego interpretacja należy do LGD. Żadne odwołania nie zostaną
uwzględnione.
2. LGD zastrzega sobie prawo:
a) do wydłużenia terminu konkursu;
b) do zmiany terminu konkursu;
c) do przerwania lub odwołania konkursu.
3. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala LGD.
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