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REGULAMIN 
Konkurs kulinarny „Kulinarne Dziedzictwo Pogranicza Warmii i Mazur – zupa i danie główne”  

Klewki 28 sierpnia 2016 r. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs kulinarny „Kulinarne Dziedzictwo 

Pogranicza Warmii i Mazur – zupa i danie główne” organizowany w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Organizatorem Konkursu jest Gmina Purda oraz Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie. 

§ 2. 

Konkurs odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2016r. na boisku sportowym w Klewkach. 

 

II.CEL KONKURSU 

§ 3. 

Celem Konkursu jest:  

1. kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej Warmii i Mazur, 

2. promowanie jedynych w swoim rodzaju produktów żywnościowych, specyficznych dla naszego 

regionu,  

3. ochrona kulinarnego dziedzictwa oraz wykazanie się znajomością w przygotowywaniu potraw 

z ziemniaków z wykorzystaniem elementów runa leśnego oraz dziczyzny, z odpowiednim 

wykorzystaniem i użyciem jak największej ilości produktów regionalnych.  

 

III.UCZESTNICY KONKURSU 

§ 4. 

Uczestnikami konkursu są mieszkańcy gmin: Purda, Jedwabno, Pasym, Dźwierzuty, Olsztynek, 

Barczewo i Biskupiec. 

§ 5. 

1. W konkursie bierze udział: 7 ekip (7 reprezentacji gmin) po 3-4 osoby każda. 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wystawienia dodatkowej ekipy. 

3. W konkursie mogą uczestniczyć osoby zamieszkujące na terenie gmin wymienionych powyżej, 

które wypełnią formularz zgłoszeniowy, dołączą do niego przepis na zupę i danie główne 

przygotowane z produktów wspólnych dla „świętej Warmii” i „dzikich Mazur” tj. ziemniaków oraz 

zaprezentują je podczas konkursu. Kucharze będą mogli wykorzystać w swoich daniach także 

elementy runa leśnego (np. grzyby, jagody) oraz dziczyznę. 
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4. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie komisji konkursowej ani członkowie ich rodzin.  

5. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  

wraz z przepisem na jeden z podanych poniżej adresów:  

1) E-mail: ug@purda.pl, a.budziszewska@gokpurda.pl 

2) Faks: 089 512 22 80 

3) Listownie:  

 Urząd Gminy w Purdzie, 11-030 Purda 19 

 Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie, Klewki 15, 10-687 Olsztyn  

6. Wzór formularza zgłoszeniowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, dostępny 

jest:  

1) w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie  

2) w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Purdzie z siedzibą w Klewkach 

3) na stronach internetowych: www.purda.pl, www.gokpurda.pl.   

  

IV PRZEDMIOT KONKURSU 

§ 6. 

Przedmiotem konkursu jest zupa oraz danie główne z ziemniaków z wykorzystaniem runa leśnego oraz 

dziczyzny. 

 

V PRZEBIEG KONKURSU 

§ 7. 

Konkurs przebiegać będzie w dwóch turach: 

1. I etap – nominacja do finału konkursu:  

1) przesłanie – do dnia 16 sierpnia 2016 roku wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz 

z załączonym przepisem na potrawy pod jeden z adresów podanych w § 5 ust. 4,  

2) wyłonienie uczestników finału – z pośród nadesłanych zgłoszeń członek komisji konkursowej 

Wojciech Charewicz wybierze po jednym przepisie nadesłanym z każdej gminy.  

2. II etap – finał konkursu:  

1) finał konkursu odbędzie się w Klewkach, w dniu 28 sierpnia 2016 r.,  

2) podczas finału nastąpi prezentacja zgłoszonych potraw.  

§ 8. 

Osoby zakwalifikowane do finału zastaną powiadomione o tym fakcie drogą elektroniczną bądź 

telefonicznie. 
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VI. REGUŁY PROWADZENIA KONKURSU  

§ 9. 

1. Każde stanowisko konkursowe wyposażone zostanie przez organizatora w 2-palnikowy trzon 

gazowy oraz opcjonalnie piekarnik.  

2. Organizator zapewnia ekipom składnik główny potraw: 5kg ziemniaków, 2 kg cebuli, dziczyznę (na 

podstawie zapotrzebowania określonego w zgłoszeniu). 

3.  Z powyższego asortymentu ekipa przyrządza:  

a) zupę,  

b) danie główne.  

4. Konkurs odbędzie się w jednej turze: na stanowiska wchodzi jednocześnie 7 ekip.  

5. Start ekip przygotowujących zupę nastąpi o godzinie 12.00. 

6. Komisja konkursowa oceniać będzie powyższą kategorię ok. godz. 13.30. 

7. Start ekip przygotowujących danie główne nastąpi o godzinie 13.45. 

8. Komisja konkursowa oceniać będzie powyższą kategorię ok. godz. 16.00. 

9. Czas przeznaczony na przygotowanie: 

a) zupy z ziemniaków z wykorzystaniem elementów runa leśnego oraz dziczyzny  wynosi 1,5 godz. 

b) dania głównego z ziemniaków z wykorzystaniem elementów runa leśnego oraz dziczyzny  2 godz. 

10. Ekipy przygotowują: 

– po 6 porcji zupy i potrawy z  ziemniaków z wykorzystaniem elementów runa leśnego oraz 

dziczyzny – po 5 dla jury oraz po 1 na stół prezentacyjny.  

11. Pozostałe porcje potraw konkursowych zostaną wydane publiczności do degustacji (Organizator 

zapewnia naczynia jednorazowe). 

12. Komisja konkursowa oceniać będzie zupę oraz potrawę z ziemniaków z wykorzystaniem 

elementów runa leśnego oraz dziczyzny łącznie.  

13. Czas na rozłożenie produktów i drobnego sprzętu oraz dekoracje stanowisk konkursowych nie 

będzie liczony przez Jurorów do przygotowywania dań konkursowych.  

14. Drobny sprzęt kuchenny potrzebny do wykonania dań konkursowych, deski, miski, garnki, zastawę 

potrzebną do podania potraw każda ekipa przywozi ze sobą.  

15. Ogłoszenie wyników konkursów nastąpi ok. godziny 16.30.  

16. Każda ekipa może swoje danie dowolnie wzbogacić naturalnymi dodatkami spożywczymi 

używanymi w kuchni polskiej.  

17. Wszystkie stanowiska zostaną ustawione przed publicznością zaproszoną na Konkurs  

w celu zaprezentowania pełnego kunsztu występujących Kucharzy. Dlatego też każda ekipa 

powinna efektownie się zaprezentować zarówno, jeśli chodzi o wygląd kucharzy, jak i swojego 

stanowiska.  

18. Wszystkie ekipy powinny wystawić nazwy swoich dań konkursowych w formie „stołowego 

standu”, zawierającego również imiona i nazwiska członków ekipy. 
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§ 10. 

Decyzje komisji są wiążące i ostateczne.  

 

VII. NAGRODY 

§ 11. 

1. Nagroda główna: 

 I miejsce – sprzęt gastronomiczny o wartości 3.000,00 zł brutto (4 x 750,00 zł brutto) 

 II miejsce - sprzęt gastronomiczny o wartości 2.200,00 zł brutto (4 x 550,00 zł brutto),  

 III miejsce - sprzęt gastronomiczny o wartości 1.600,00 zł brutto (4 x 400,00 zł brutto),  

2. Wyróżnienie za udział: 

 5 wyróżnień – sprzęt gastronomiczny o wartości 2.500,00 zł brutto  (20 x 125,00 zł brutto). 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 12. 

Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, 

adres) i publikację, bez odrębnego wynagrodzenia, zgłoszonych do konkursu przepisów oraz zdjęć 

potraw konkursowych.  

§ 13. 

Informacje o nagrodzonych i ich produktach zostaną opublikowane w regionalnych mediach oraz na 

stronie internetowej Urzędu Gminy w Purdzie www.purda.pl. 

§ 14. 

Komisja konkursowa zostanie powołana przez organizatorów konkursu , w jej skład wejdzie pięć osób. 

W jury zasiadać będzie m.in. Wojciech Charewicz – kucharz, podróżnik autor ponad 800 publikacji 

kulinarnych oraz Aleksandra Czarnewicz-Kamińska – doktor nauk żywieniowych, dyplomowany 

dietetyk, specjalista ds. żywienie człowieka.  

§ 15. 

Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży oraz kosztów dodatkowych produktów potrzebnych do  

wykonania dań konkursowych, za wyjątkiem produktów wymienionych w § 9 ust. 2.  

§ 16. 

W celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania 

niezbędnych zmian w regulaminie, o czym zostaną poinformowani uczestnicy. 


