
REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO 

na najlepszy produkt żywnościowy prezentowany w trakcie Festiwalu Smaku w dniu 16.02.2023 r. w 

Wielgiem 

 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wielgie Przyszłość oraz 

Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie 

2. Celem konkursu jest promowanie tradycyjnych potraw Ziemi Dobrzyńskiej, zgromadzenie 

informacji o produktach żywnościowych z tego terenu oraz upowszechnianie wiedzy o 

możliwości wykorzystania walorów kulinarnych tych potraw w ofercie regionalnego 

rolnictwa, agroturystyki. Poszukujemy produktów, które mogą stać się wizytówką regionu. 

3. Przedmiotem konkursu są produkty żywnościowe, tzn. wyroby, które mogą być 

przeznaczone do bezpośredniego spożycia lub sporządzania potraw.  

4. Produkty będą oceniane w następujących kategoriach: 

I. Potrawy mięsne 

II. Wypieki  i desery 

III. Napoje alkoholowe 

IV. Pączki i faworki 

5. W konkursie mogą wziąć udział osoby, którzy przedstawią produkty oraz przyślą 

wypełnione karty zgłoszenia do konkursu. 

6. Wypełnione Karty Zgłoszenia Do Konkursu należy przysłać do dnia 09.02.2023 na adres:  

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wielgie Przyszłość  

         ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie, agnieszka@lgddobrzyn.pl 

lub  Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie ul Szkolna 5, 87-603 Wielgie, 

kkwiecinska@okib.pl 

7. Potrawy, które były nagrodzone  w 3 ostatnich edycjach konkursu nie będą oceniane 

przez komisję konkursową. 

8. Zgłoszenie obejmuje przepis na przygotowaną potrawę oraz imię nazwisko i dokładny adres 

zamieszkania. 

9. Uczestnik konkursu nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń udziela na rzecz 

organizatorów Konkursu prawa do wykorzystania przepisów w wydawnictwach, na stronach 

internetowych oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania. 

10. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu swoich danych 

osobowych, wyłącznie na potrzeby Konkursu .  

11.  Jedna osoba może zgłosić jeden produkt w każdej kategorii. 

12. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

13. Zgłoszone produkty powinny zostać dostarczone do sali widowiskowej w Wielgiem ul. 

Szkolna 5A w dniu 16.02.2023, w godzinach  15.00 - 16.00. Nie ma możliwości 

podgrzania potraw. 

14. Produkty powinny być przygotowane do oceny komisji konkursowej. 

15. Organizatorzy nie zwracają produktów dostarczonych do konkursu. 

16. Organizatorzy powołują trzyosobową Komisję Konkursową, która oceni produkty oraz 

przyzna nagrody w poszczególnych kategoriach . 

17. Komisja oceniając produkty będzie kierowała się następującymi kryteriami: 

- walory smakowe 

- walory estetyczne 

- zgodność receptury z tradycją regionu 

przyznając punkty w skali od 1 do 5 przy czym 1 to ocena najniższa, a 5 najwyższa. 

18. Podsumowanie Konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 16.02.2023 r. 


