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REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO „WIELKIE GOTOWANIE” 

DLA RESTAURACJI NA PRZYGOTOWANIE NAJLEPSZEJ POTRAWY RYBNEJ 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki, dotyczące konkursu kulinarnego 

„WIELKIE GOTOWANIE” dla restauracji na przygotowanie najlepszej potrawy rybnej 

podczas „I POLSKO-CZESKIEGO JARMARKU RYBNEGO”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, z 

siedzibą w Bielsku-Białej 43-382, przy ul. Tadeusza Regera 81, zwany dalej 

Organizatorem.  

§ 2. 

Konkurs odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2012 roku w Parku Miejskim 

w Czechowicach- Dziedzicach. 

II. CEL KONKURSU 

§ 3. 

Celem konkursu jest: 

1. Kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej 

– rybackiej – Polski i Czech; 

2. Prezentacja kuchni regionalnej, tradycyjnej Polski i Czech związanej z rybactwem; 

3. Wyłonienie najlepszej, najsmaczniejszej i najlepiej przygotowanej potrawy rybnej 

podczas „I POLSKO-CZESKIEGO JARMARKU RYBNEGO”; 

4. Zebranie przepisów i receptur potraw rybnych, które posłużą w przyszłości  

do przygotowania książki kulinarnej na temat potraw rybnych; 

5. Promocja zdrowej żywności, ochrona kulinarnego dziedzictwa oraz wykazanie się 

znajomością w przygotowywaniu potraw rybnych, z odpowiednim wykorzystaniem  

i użyciem produktów regionalnych. 

III. UCZESTNICY KONKURSU 

§ 4. 

1. W konkursie mogą uczestniczyć kucharze z restauracji, zakładów gastronomicznych 

i gospodarstw agroturystycznych z terenu LGR Bielska Kraina oraz Czech, które 

wypełnią formularz zgłoszeniowy, dołączą do niego przepis na danie/potrawę rybną oraz 

przygotują i zaprezentują ją podczas konkursu. 
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2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy biura, członkowie Zarządu, Komitetu 

oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, 

członkowie komisji ani ich rodziny. 

3. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego wraz z opisem potrawy zawierającym: składniki potrawy, ich 

gramatury, sposób przyrządzenia, i miejsce pochodzenia, jak i sposób serwowania 

potrawy na jeden z podanych poniżej adresów: 

a) e-mail: biuro@bielskakraina.pl 

b) Fax: 033 810 57 35 wew. 25 

c) Listownie:  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina 

ul. Tadeusza Regera 81 

43-382 Bielsko-Biała 

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

dostępny jest: 

a) w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina w Bielsku-Białej; 

b) na stronie internetowej www.bielskakraina.pl, zakładka Euroregion: I POLSKO-

CZESKI JARMARK RYBNY; 

5. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń oraz przepisów upływa 08 sierpnia 2012 roku. 

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE 

§ 5. 

1. Organizator podczas trwania konkursu, ze względu na warunki polowe, nie zapewnia 

dostępu do kuchni, tym samym uczestnicy zobowiązani są w celu przygotowania dań „na 

ciepło” do zabezpieczenia we własnym zakresie kuchenek polowych lub gazowych. 

2. Organizator zapewnia zadaszone miejsce, stoły robocze oraz prąd w celu przygotowania 

dania konkursowego. 

3. Uczestnicy konkursu sami ponoszą koszty dojazdu i koszty zakupu produktów 

potrzebnych do wykonania dań konkursowych oraz koszty ewentualnego wystroju 

stoiska konkursowego. Organizator zapewni uczestnikom ryby: pstrąga lub karpia w 

ilości potrzebnej do przygotowania danej potrawy na dzień przed rozpoczęciem 

konkursu, tj. 11 sierpnia 2012 r. 

4. Drobny sprzęt kuchenny (np. piekarniki, drobny sprzęt AGD, naczynia, przedłużacze), 

zastawę stołową (talerze, sztućce, wazy na zupę itp.) potrzebną do przygotowania i 

serwowania dań konkursowych oraz elementy wystroju stołu (obrusy, serwetki, kwiaty 

itp.) każdy uczestnik zabezpiecza we własnym zakresie. 
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V. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

§ 6. 

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie dania/potrawy rybnej w dowolnej postaci 

/zupa, danie główne, przekąska itd./ z pstrąga lub karpia. 

§ 7. 

1. Produkty spożywcze użyte w konkursie mogą być wcześniej poddane obróbce 

technologicznej. 

2. Przygotowanie potraw konkursowych trwa od godz. 16:15 do godz. 17:30. W tym czasie 

potrawy muszą być przygotowane i podane w ostatecznej formie. 

3. Uczestnicy przygotują: 

- 4 porcje przygotowanego dania/potrawy – 3 dla jury oraz 1 na stół prezentacyjny. 

4. Komisja konkursowa oceniać będzie przygotowane dania/potrawy od godziny 17:30. 

Komisja przy ocenie będzie zwracać uwagę na: smak potrawy, estetykę podania, związek 

z regionem, oryginalność oraz łatwość przyrządzenia.  

5. Wszystkie stanowiska zostaną ustawione blisko publiczności zaproszonej na konkurs w 

celu zaprezentowania pełnego kunsztu występujących kucharzy. Dlatego każdy uczestnik 

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

swojego stanowiska. 

6. Wszyscy uczestnicy powinni wystawić nazwy swoich dań konkursowych w formie 

„stołowego standu”, zawierającego również imię i nazwisko lub nazwę restauracji, 

zakładu gastronomicznego. 

§ 8. 

Decyzje komisji konkursowej są wiążące i ostateczne. 

 

VI. KOMISJA KONKURSOWA 

§ 9. 

1. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora konkursu, 

która wyłoni Laureatów. 

2. Komisja składać się będzie z trzech osób, w tym Przewodniczącym Komisji będzie 

przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina oraz 

członkami Pan Remigiusz Rączka – znany kucharz oraz osoby wyznaczone przez 

organizatora. 

3. Z posiedzenia komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół. 
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VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

§ 10. 

W konkursie kulinarnym „WIELKIE GOTOWANIE” dla restauracji na przygotowanie 

najlepszej potrawy rybnej organizator zapewni upominki w kwocie nie przekraczającej 

200,00 zł dla laureatów współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.  

1. Rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego, wręczenie nagród nastąpi o godz. 18:00 na scenie 

w Parku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach. 

2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone również na stronie internetowej www.bielskakraina.pl 

oraz przesłane w informacji prasowej do lokalnych i regionalnych mediów.  

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11. 

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

nazwisko, adres) i publikację, bez odrębnego wynagrodzenia, zgłoszonych do konkursu 

przepisów oraz zdjęć konkursowych. 

2. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody i akceptację zapisów zawartych  

w niniejszym regulaminie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, nazw restauracji 

lub zakładów gastronomicznych, zdjęć i informacji o zwycięzcach konkursu. 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o potrawach 

konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych, jako element 

promujący obszar objęty działalnością przez Lokalną Grupę Rybacką Bielska Kraina. 

5. Podmioty oraz uczestnicy biorący udział w konkursie użyczają nieodpłatnie  prawa do 

wykonywania potraw według własnych przepisów innym podmiotom. 

6. Regulamin konkursu jest udostępniany do wglądu w siedzibie organizatora, a także na 

stronie internetowej www.bielskakraina.pl.  

7. Wszystkie kwestie, które nie zostały uregulowane w niniejszym regulaminie prosimy 

kierować do organizatora konkursu (dane teleadresowa w § 4 pkt. 3) 
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