
 

Regulamin konkursu kulinarnego pn. 

„Ziemniaczane inspiracje w tradycji kuchni łódzkiej 

– najlepsza potrawa z ziemniaka” 

 

Celem konkursu jest promowanie i propagowanie ziemniaków w żywieniu 

wskazywanie przydatności kulinarnej i upowszechnianie potraw 

z wykorzystaniem ziemniaków. 

  

1. Organizatorem konkursu jest Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. 

w Bratoszewicach Oddział w Kościerzynie. 

2. Adresatem konkursu są stowarzyszenia kobiet i gospodyń wiejskich, 

oraz indywidualni mieszkańcy obszarów wiejskich.  

3. Uczestnik konkursu jest jednocześnie wystawcą podczas targów 

„Jesień w Polu i Ogrodzie – Kościerzyński dzień Ziemniaka” 

4. Każdy uczestnik do konkursu zgłasza tylko jedną potrawę na druku 

organizatora (załącznik nr 1), najpóźniej do 7 września 2018 r. (piątek). 

5. Wytwórca/wystawca, który otrzymał nagrodę lub wyróżnienie 

w ostatnich dwóch latach w konkursie „Ziemniaczane inspiracje w 

tradycji kuchni łódzkiej  – najlepsza potrawa z ziemniaka” nie może być 

zgłoszony do obecnej edycji konkursu. 

6. Przesłane w określonym powyżej terminie, prawidłowo wypełnione 

karty zgłoszenia w wersji papierowej elektroniczne, zostaną poddane 

weryfikacji przez Zespół Rozwoju Obszarów Wiejskich ŁODR Oddział w 

Kościerzynie. Pod uwagę będzie brana dokładność wypełnienia 

zgłoszenia i opis produktu. 

7. Spośród zweryfikowanych zgłoszeń- wybrane zostaną te produkty, 

których wytwórcy będą zaproszeni do udziału w konkursie  

8. Podmioty zgłaszające swoje produkty do konkursu winny działać 

zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Żywność 

zgłoszona do konkursu musi być zabezpieczona przed 

zanieczyszczeniem oraz przechowywana w warunkach wykluczających 

możliwość jej zepsucia (dot. artykułów łatwo psujących się). 



9. Wszystkie osoby mające kontakt z żywnością w trakcie jej 

przygotowania oraz w trakcie prezentacji konkursowej powinny 

posiadać aktualne orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-

epidemiologicznych oraz przestrzegać higieny osobistej. 

10. Prezentacja  i ocena potraw konkursowych odbędzie się na 

stoiskach wytwórców - wystawców podczas „Jesień w polu i 

ogrodzie - Kościerzyński Dzień Ziemniaka” w Kościerzynie, 16 

września 2018 r., w godzinach  10.30 – 13.00. 

11. Trzyosobowa komisja konkursowa dokona oceny każdej potrawy 

zgodnie z następującymi kryteriami:  

Lp. Kryteria oceny Punktacja Forma  

1. Walory smakowe 0 - 10 degustacja 

2. 

„Pierwsze wrażenie” – wygląd, 

estetyka, sposób prezentacji, 

opakowanie 

0 - 5 ocena wizualna 

 3. 
Opis produktu, sposobu 

przygotowania, pochodzenie 
0 - 5 

zapisy w karcie 

zgłoszenia 

12. Każdy produkt od każdego członka Komisji może otrzymać 

maksymalnie 20 punktów 

13. Łączna suma przyznanych przez wszystkich członków Komisji 

punktów danemu produktowi będzie stanowiła ocenę końcową. 

14. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagrody za najlepszą potrawę, 

podziękowań i upominków uczestnikom odbędzie się  ok. 

godziny 14.00, w miejscu wskazanym przez organizatora. 

 

Informacje dodatkowe: 

1. Uczestnicy konkursu mają obowiązek przestrzegania zasad BHP przez 

cały czas korzystania z przekazanych do dyspozycji miejsc prezentacji i 

wyposażenia (a w sposób szczególny – właściwego korzystania z 

kuchenek gazowych i elektrycznych) oraz obowiązek przestrzegania 

przepisów przeciwpożarowych. 

2. Po zakończeniu konkursu oraz wykorzystaniu stoiska wystawcy mają 

obowiązek pozostawienia miejsca w należytym porządku. 

3. Organizatorzy zapewniają stoisko pod namiotem, wyposażone w 

podłączenie prądu, krzesła oraz stoły. 

 


