
Regulamin konkursu „Poznaj dawnych smaków czar”

Czas trwania konkursu

Od 1 maja 2014 do 1 czerwca 2014r.
Cele konkursu:

 Zachowanie regionalnych tradycji

 Zbieranie przepisów i promowanie tradycyjnej kuchni lubelskiej

 Budowanie więzi lokalnych i międzypokoleniowych

 Promowanie i wyzwalanie przedsiębiorczości społecznej

Uczestnicy:

Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”
w szczególności dla mieszkańców gminy Bychawa 

Konkurs prowadzony będzie w dwóch kategoriach:

 Kategoria – osoby dorosłe tj. powyżej 18 roku życia

 Kategorie – dzieci do 13 roku życia

Oraz z podziałem na rodzaj potraw:

1) Ciasto/pieczywo

2) Napój

3) Inna potrawa

Warunki uczestnictwa:

Wypełnienie i dostarczenie zgłoszenia do dnia 10 maja 2014r. do siedziby Stowarzyszenia na
rzecz  Rozwoju  wsi  Zaraszów  i  Okolic  tj.  Zaraszów  64,  23-100  Bychawa.  Do  konkursu
potrawy mogą zgłaszać się jedynie pary: osoba dorosła + dziecko. Warunkiem konkursu jest
pełne uczestnictwo osoby dorosłej oraz dziecka oraz dostarczenie do komisji potrawy w ilości
około  30  porcji  degustacyjnych.  Formularz  zgłoszenia  dostępny  będzie  na  stronie
www.zaraszow.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia.

Kryteria oceny:

I etap – analiza zgłoszeń potraw konkursowych biorąc pod uwagę następujące 
wymagania:

1) Przepis związany co najmniej 25 letnią tradycją

2) Oryginalna polska nazwa potrawy

3) Opis związany z potrawą zwyczajów lub wydarzenia lub opis tradycji 
lokalnej/regionalnej związanej z potrawą

4) Spis składników, z których powstała potrawa-wszystkie składniki muszą występować 
lokalnie

Komisja konkursowa przeanalizuje zgłoszenia potraw wg powyższych wymagań. Tylko 
potrawy, które będą spełniać powyższe wymagania przejdą do II etapu Konkursu.

II etap – prezentacja produktów podczas festynu w dniu 1 czerwca 2014r.

http://www.zaraszow.pl/


Przygotowanie i prezentacja potrawy podczas finału konkursu.

Oceniane będą:

W kategorii dorosły:

1) Smak – od 1 do 5 pkt

2) Wygląd potrawy – od 1 do 5 pkt

3) Sposób jej podania i prezentacji – od 1 do 5 pkt

W kategorii dziecko:

Sposób prezentacji potrawy, zasób informacji nt. składu, sposobu przyrządzania oraz historii 
potrawy – max 10 pkt

Nagrody

Spośród uczestników II etapu komisja wyłoni laureatów konkursu w kategorii dziecko oraz 
dorosły, którym przyzna nagrody rzeczowe.

Kategoria ciasto/pieczywo

I miejsce, II miejsce, III miejsce – dorośli

I miejsce, II miejsce, III miejsce – dzieci 

Kategoria napój:

I miejsce, II miejsce, III miejsce – dorośli

I miejsce, II miejsce, III miejsce – dzieci

Kategoria inna potrawa: 

I miejsce, II miejsce, III miejsce – dorośli

I miejsce, II miejsce, III miejsce – dzieci

Wyniki konkursu opublikowane będą na stronie www.zaraszow.pl

Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega prawo do publikacji imion i nazwisk zwycięzców.

Organizator  zastrzega  prawo  do  publikacji  przepisów  wraz  z  opisami,  oraz  fotografii  
z przebiegu finału konkursu.

Przystąpienie  do  konkursu  jest  jednoznaczne  z  zaakceptowaniem  warunków  regulaminu
konkursu. 

http://www.zaraszow.pl/


Regulamin konkursu garncarskiego 

1 czerwca 2014r. Zaraszów 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów
 i Okolic.

2. Celem konkursu jest:

 Propagowanie informacji o ginących zawodach,

 Integracja społeczności lokalnej,

 Wymiana doświadczeń artystycznych między uczestnikami,

 Wzbudzanie zainteresowania rękodziełem i rzemiosłem artystycznym

 Budowa tożsamości kulturowej obszaru LGD w oparciu o ciągłość tradycji 
przekazywaną od pokoleń

 Wspieranie lokalnej tożsamości 

3. Konkurs przeznaczony jest dla:

1) Osób dorosłych – powyżej 18 roku życia –zamieszkałych na terenie LGD 
„Kraina wokół Lublina”

2) Dzieci w wieku 6-14 lat zamieszkałych na terenie LGD „Kraina wokół 
Lublina”

4. Konkurs odbywał się będzie w 2 kategoriach:

 Dorośli

 Dzieci

5. Do udziału w konkursie można zgłosić się w dniu Festynu „Poznaj Dawnych Smaków
Czar” do godziny 13.30 u organizatora Festynu. 

6. Konkurs trwał będzie od godz. 14.00 do 15.00

7. Konkurs realizowany będzie na stanowisku pokazu garncarstwa.

8. Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie wytoczyć na kole garncarskim naczynie 
z gliny na wzór naczynia dostarczonego przez organizatora. 

9. Komisja konkursowa oceniać będzie:

-precyzję wykonania naczynia

-zgodność naczynie z przygotowanym przez organizatora szablonem 

-grubość naczynia 

-estetykę wykonania

     10. Dla laureatów I,II,III miejsca w kategoriach 

- dorosły

- dziecko

Komisja konkursowa przyzna nagrody rzeczowe.

11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.



12. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem wszystkie rozstrzygnięcia w tym 
zakresie podejmuje organizator konkursu. 


