
Regulamin Konkursu Kulinarnego 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs kulinarny pt. „Nasze Swojskie 
Kulinaria – Obrazów 2019”. 

Organizatorem Konkursu jest Samorząd Gminy Obrazów. 

§ 2 

Konkurs odbędzie się w dniu 8 września 2019r. w Obrazowie, w budynku na Placu  

Targowym, podczas XX Europejskiego Święta Jabłka Obrazów 2019. 

II. Przedmiot i cel Konkursu 

§ 3 

Przedmiotem Konkursu jest  „Danie z grzybami w kuchni lokalnej”. 

Celem Konkursu jest: 

1. Wyłonienie wśród zgłoszonych do Konkursu najsmaczniejszego dania; 

2. Zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców różnorodności i bogactwa lokalnych tradycji 

kulinarnych; 

3. Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej. 

III. Uczestnicy Konkursu 

§ 4 

Uczestnikami Konkursu mogą być: 

1. koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, inne organizacje z terenu gminy Obrazów; 

2. amatorskie ekipy składające się z co najmniej 3 mieszkańców gminy Obrazów. 

§ 5 

W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie komisji konkursowej ani ich rodzin. 

§ 6 

Warunkiem udziału w konkursie jest: 

1. Nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z przepisem na danie konkursowe 

do dnia 2 września 2019r. na adres:  

 

 



Urząd Gminy Obrazów 

VIII Edycja konkursu „ Nasze Swojskie Kulinaria – Obrazów 2019” 

Obrazów 84 

27-641 Obrazów 

lub na adres mailowy: podatki@obrazow.pl 

Wzór formularza zgłoszeniowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 
dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej : www.obrazow.pl; 

2. Dostarczenie dla Komisji finalnego dania w dniu 8 września 2019 w godzinach od 11.00-
12:00. 

IV. Zasady przeprowadzenia Konkursu 

§ 8 

1. Produkt zgłoszony do Konkursu powinien być dostarczony w nieoznakowanym opakowaniu 
w dniu 8.09.2019 w godz. od 11.00-12.00 do budynku na Placu Targowy  w  Obrazowi, gdzie 
zostanie mu nadany numer.  

2. Produkty oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Obrazów. 

§ 9 

1. Przy ocenie potrawy Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami: 

a) spełnieniem wymogów określonych Regulaminem i tematyką Konkursu, 

b) ogólnymi cechami potrawy takimi jak smak, zapach, konsystencja, wygląd, 

c) szczególnymi elementami dekoracyjnymi i estetyką, 

d)oryginalnością i pomysłowością. 

2. W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody. 

 

VI Postanowienia końcowe 

§ 10 

1. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

publikację zwycięskich przepisów i zdjęć potraw w Piśmie Samorządu Gminy Obrazów „Echo 

Naszej Gminy”. 

2.Potrawa która zajmie I miejsce będzie reprezentowała Gminę Obrazów w  Konkursie „Nasze 
sandomierskie–kulinaria regionalne” na Dziedzińcu Zamkowym w Sandomierzu. 

3. Informacje o nagrodzonych i ich potrawach zostaną podane do publicznej wiadomości przez 
organizatorów imprezy dnia 8 września 2019r (ok.godz.18.30-19.00) oraz opublikowane na 
stronie internetowej Urzędu Gminy w Obrazowie www.obrazow.pl. Wszelkich informacji 
udzielają pracownicy Urzędu Gminy pod numerem telefonu 15 836 51 62. 
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