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REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO 

„DANIE Z RYB” 

 

ORGANIZATOR KONKURSU: 

Organizatorem konkursu jest Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze 

Bytowskie” w Łupawsku. 

 

MIEJESCE I CZAS KONKURSU 

• Konkurs odbędzie się 2  września 2017 roku, podczas „Pikniku nad jeziorem” na 

terenie Siedziby Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie”; 

• Konkurs połączony jest z promocją i sprzedażą potraw tradycyjnych Pojezierza 

Bytowskiego; 

 

CEL KONKURSU: 

• Identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych potrawach przygotowywanych na 

terenie RLGD „Pojezierze Bytowskie” 

• Poszukiwanie potraw specyficznych, charakterystycznych dla naszego terenu, które 

mają szanse stać się jej wizytówką. 

• Popularyzowanie i pogłębienie wiedzy o tradycyjnej kuchni pomorskiej. 

• Zachowanie tradycyjnych smaków. 

 

PRZEDMIOT KONKURSU: 

• „Danie z Ryb” – to potrawa przygotowana w tradycyjny sposób,  która zostaje 

przywieziona na Piknik już gotowa. Do potrawy dołączony jest przepis. 

• Komisja konkursowa oceni danie z ryb  ok. godz. 17:00. Serwowanie dania uczestnik 

rozpoczyna od podania jej członkom jury.  
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WARUNKI UDZIAŁU: 

• W konkursie mogą wziąć udział Koła Gospodyń oraz Stowarzyszenia z  terenu 11 

Gmin, które znajdują się na obszarze RLGD „Pojezierze Bytowskie”. 

• Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego      

( załącznik nr 1 do regulaminu) do dnia 18 sierpnia 2017 r.  

Formularz można przesłać :  

 - pocztą elektroniczną na adres : biuro@rlgd-pb.pl ; 

 - osobiście w siedzibie: RLGD PB w Łupawsku; 

 - na adres pocztowy : Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”, 

 Łupawsko 12, 77-116 Czarna Dąbrówka;  

• Każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 danie .  

• Uczestnicy na własny koszt ponoszą opłaty związane z przygotowaniem potrawy i 

zobowiązani są dostarczyć je w dniu rozstrzygnięcia konkursu. 

• Warunkiem wzięcia udziały w konkursie jest prezentacja specjału w trakcie „Pikniku 

nad Jeziorem”, oraz udostępnienie przepisu wykonania potrawy. 

• Wszyscy uczestnicy muszą mieć np. transparent, plansze, plakat identyfikujący dana 

grupę . 

• Organizator zapewni miejsce wystawiennicze z przeznaczeniem na prezentację 

specjału kulinarnego. 

 

OCENA KONKURSOWA  

• Specjały kulinarne będzie oceniała komisja powołana przez organizatora. 

• Każda potrawa będzie oceniana według następujących kryteriów : 

a) Sposób podania potrawy, czyli ogólne walory estetyczne ( 1-5 pkt.); 

b) Dobór składników lokalnych potrawy (1-10 pkt.); 

c) Walory smakowe (1-10 pkt.); 

 

Maksymalnie można uzyskać  25 punktów ! 
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NAGRODY  

• Organizator konkursu przewiduję nagrody rzeczowe:  

- Nagroda główna za zajęcia miejsca I-III,   

- Nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników konkursu.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

• Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w 

regulaminie. 

• Rozstrzygniecie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 

• Nagrodzone potrawy będą opublikowane na stronie internetowej Organizatora. 

 

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 59 822-12-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 
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