
                                          

„JESIEŃ W KUCHNI RZESZOWSKIEJ”  

   Konkurs Potraw Regionalnych 

                                                        6 PAŹDZIERNIKA 2019 r.  
 

REGULAMIN  
 

 
I. Postanowienia ogólne: 

 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie Potraw Regionalnych „Jesień  

w kuchni rzeszowskiej.”  
 

2. Organizatorem Konkursu jest Rzeszowski Dom Kultury. 
 

3. Konkurs odbędzie się 6 października 2019 r. w godz. 16:00 – 18:00, w Rzeszowskim Domu 

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

II. Cele Konkursu: 
 

1. Konkurs Potraw Regionalnych „Jesień w kuchni rzeszowskiej”  ma na celu: 
 

 promocję tradycyjnej kuchni rzeszowskiej, 

 popularyzację walorów smakowych kuchni tradycyjnej regionu rzeszowskiego, 

 aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich, 

 wymianę przepisów i doświadczeń między Uczestnikami Konkursu. 
 

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie: 
 

1. Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń, stowarzyszeń i organizacji działających  

na terenie województwa podkarpackiego.  
 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału Koła Gospodyń, stowarzyszenia i organizacje związane  

z Organizatorem.  
 

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

O przyjęciu na Konkurs decyduje kolejność zgłoszeń.  
 

4. Warunkiem zapisu na Konkurs jest wypełnienie i złożenie karty zgłoszenia (załącznik  

nr 1 do Regulaminu) oraz klauzuli informacyjnej(załącznik nr 2 do Regulaminu).  
 

5. Zapisu na Konkurs można dokonać w dniach od 6 do 27 września 2019 r.  
 

a) osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 10:30 – 17:30  

w Rzeszowskim Domu Kultury filia Przybyszówka przy ulicy Dębickiej 170. 

b) drogą elektroniczną na adres: przybyszowka@rdk.rzeszow.pl.  
 

IV. Ocena: 
 

1. Oceny dań Konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatora. 
 

2. Ocenie Jury podlega danie charakterystyczne dla kuchni Rzeszowiaków podane  

do degustacji w 3 porcjach. 
 

3. Gotowe danie należy dostarczyć do Rzeszowskiego Domu Kultury filia Przybyszówka  

w dniu Konkursu do godziny 15:30. 
 

4. Kryteria oceny:  
 

 naturalne składniki,  

 walory smakowe,  

 oryginalny przepis, 

 połączenie tradycji z nowoczesnością, 

 estetyczne zaprezentowanie. 
 

5. Decyzje Jury są ostateczne i nie ma od nich odwołania.  
 

V. Nagrody: 
 

1. Dla Uczestników Konkursu przewidziano nagrody:  
 

 I miejsce – nagroda pieniężna 400 zł 

 II miejsce – nagroda pieniężna 300 zł 

 III miejsce – nagroda pieniężna 200 zł 
 

2. Wszyscy Uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

mailto:przybyszowka@rdk.rzeszow.pl


VI. Pozostałe informacje: 

1. Uczestnicy Konkursu ponoszą koszty związane z przygotowaniem potraw oraz dojazdem  

do Rzeszowskiego Domu Kultury filia Przybyszówka. 
 

2. Organizator zapewnia stół o wymiarach 160 cm x 80 cm, 3 krzesła oraz dostęp do energii 

elektrycznej. 
 

3. Na stanowisku Konkursowym mogą znajdować się tylko trzy osoby reprezentujące  

w Konkursie daną organizację.  
 

VII. Postanowienia końcowe: 
 

1. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Konkursu można uzyskać od poniedziałku  

do piątku w godzinach 10:30 – 17:30 pod numerem telefonu: 505 056 993. 
 

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

3. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.  
 

 

 


