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 JESIEŃ W KUCHNI LASOWIACKIEJ  

 Konkurs potraw regionalnych 
                                                        18 LISTOPADA 2018 r.  

 
 

REGULAMIN  
 

 
I. Postanowienia ogólne: 

 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie potraw  regionalnych „Jesień w kuchni 

lasowiackiej.”  

2. Organizatorem konkursu jest Rzeszowski Dom Kultury filia Przybyszówka. 
 

3. Konkurs potraw regionalnych „Jesień w kuchni lasowiackiej”  ma na celu: 

- promocję tradycyjnej kuchni lasowiackiej, 

- popularyzację walorów smakowych kuchni tradycyjnej regionu rzeszowskiego, 

- aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich. 
 

4. Konkurs odbędzie się 18 listopada 2018 roku w godz. 15:30 – 17:00, w Rzeszowskim Domu 

Kultury filia Przybyszówka przy ul. Dębickiej 170, w ramach imprezy „Etnoweekend” 

 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie: 
 

1. Do udziału w konkursie zapraszamy koła gospodyń z województwa podkarpackiego. 

 

2. W konkursie nie mogą brać udział koła gospodyń związane z Organizatorem.  
 

3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne, a liczba miejsc ograniczona do 10 organizacji. 

O przyjęciu na konkurs decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

4. Zapisu na konkurs należy dokonać w dniach od 6 do 14 listopada 2018 r. osobiście 

w Rzeszowskim Domu Kultury filia Przybyszówka lub drogą elektroniczną na adres: 

gaja.sibiga@rdk.rzeszow.pl  

 

5. Warunkiem zapisu na konkurs jest wypełnienie i złożenie karty zgłoszenia (załącznik nr 1 

do Regulaminu), potwierdzonej podpisem Uczestnika, w budynku Rzeszowskiego Domu 

Kultury filia Przybyszówka. 
 

6. Dla organizacji, które nie mają możliwości zapisać się osobiście, istnieje możliwość zapisu 

elektronicznego. W przypadku zgłoszenia elektronicznego należy pobrać ze strony 

internetowej www.rdk.rzeszow.pl formularz karty zgłoszenia oraz klauzulę o przetwarzaniu 

danych osobowych. Wypełnione i podpisane dokumenty prosimy przesłać drogą mailową 

na adres gaja.sibiga@rdk.rzeszow.pl. 

 

7. Na konkurs należy przyrządzić 2 dania kuchni regionalnej:  

1. danie kuchni lasowiackiej przygotowane do oceny przez Jury, 

2. danie kuchni regionalnej, specjalność danego koła, przygotowane do oceny przez 

publiczność.  

8. Gotowe dania należy przywieźć do Rzeszowskiego Domu Kultury filia Przybyszówka w dniu 

konkursu, zaprezentować je oraz poddać ocenie Jury i publiczności.  
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9. Kryteria oceny:  

 naturalne składniki,  

 walory smakowe,  

 oryginalny przepis, 

 połączenie tradycji z nowoczesnością, 

 estetyczne zaprezentowanie. 

 

III. Pozostałe informacje: 

1. Ocenie Jury podlega danie charakterystyczne dla kuchni Lasowiaków. Prezentowane 

danie należy przedstawić do degustacji Jury w 3 porcjach. 

2. Głosowaniu publiczności podlega specjalność przygotowana przez Koło Gospodyń. 

Prezentowane danie należy przedstawić do degustacji publiczności w przynajmniej  

20 porcjach. 

3. Uczestnicy konkursu ponoszą koszty związane z przygotowaniem potraw oraz dojazdem. 

4. Organizator zapewnia stół, krzesła oraz dostęp do energii elektrycznej. 

5. Dania poddane są ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Decyzje Jury  

są ostateczne i nie ma od nich odwołania.  

6. Dla uczestników konkursu przewidziano nagrody:  

I miejsce – nagroda pieniężna 1 000 zł 

II miejsce – nagroda pieniężna 700 zł 

III miejsce – nagroda pieniężna 400 zł 

Nagroda publiczności - 300 zł, wyłoniona na drodze głosowania uczestników 

Etnoweekendu.  

7. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 

IV. Postanowienia końcowe: 
 

1. Wszelkie informacje dotyczące warsztatów można uzyskać pod numerem telefonu: 505 056 

993. 
 

2. Złożenie karty zgłoszenia jest traktowane jako wyrażenie zgody uczestnika konkursu na: 

 

a) przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych, którym jest Organizator 

wydarzenia, do celów związanych z organizacją niniejszych warsztatów, na podstawie 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. 

(załącznik nr 2 do Regulaminu). 

b) wykorzystanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika – zdjęcia, filmu wykonanego 

podczas w/w warsztatów i przenosi na Organizatora, w zakresie nieograniczonym 

czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem – 

zdjęciem, filmem. 
 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 
 

4. Zgłaszając swój udział w konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym 

Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.  
 

5. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.  


