
REGULAMIN

Konkurs Kulinarny
„Tak bywało przedtym wszędzie”

I. Organizator

Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie
Stowarzyszenie „Kuźniczy Krąg”
ul. Bodzentyńska 18, 26-130 Suchedniów

Tel. 508-140-266
Osoba do kontaktu: Agnieszka Włodarczyk–Mazurek

II. Cele konkursu

• kultywowanie,  propagowanie  i  pogłębianie  wiedzy  o  tradycjach  kuchni
regionalnej Gór Świętokrzyskich,

• wykazanie się znajomością w przygotowaniu potraw tradycyjnych z opisaną
historią potrawy sprzed minimum 50 lat,

• promowanie  jedynych  w  swoim  rodzaju  produktów  żywnościowych,
specyficznych dla naszego regionu,

• zachowanie niepowtarzalnych smaków produktów żywnościowych.

III. Uczestnicy 

1. Uczestnikami  konkursu  mogą  być  kucharze  z  restauracji,  zakładów
gastronomicznych  i  uczniowie  szkół,  Koła  Gospodyń  Wiejskich,  osoby
prywatne.

2. W  konkursie  mogą  uczestniczyć  podmioty,  które  wypełniły  formularz
zgłoszeniowy, dołączyły do niego przepis oraz opis historii potrawy sprzed
min. 50 lat.

3. W  konkursie  nie  mogą  uczestniczyć  członkowie  komisji  konkursowej,
ani członkowie ich rodzin.

4. Uczestnik  konkursu zobowiązany  jest  do przygotowania,  zaprezentowania
i poddania ocenie komisji konkursowej zgłoszonej potrawy wraz z przepisem.

5. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie do dnia 1 września 2020 r.
wypełnionego  formularza  zgłoszeniowego  wraz  z  przepisem  na  potrawę
oraz opisem jej historii:

• mailowo na adres:  sok.kuznica@wp.pl
• listownie pod adres:

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie, ul. Bodzentyńska 18,
26-130 Suchedniów.

mailto:sok.kuznica@wp.pl


6. Wzór formularza zgłoszeniowego dostępny jest:

• w siedzibie Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie

• na stronie internetowej: http://www.kuznica-suchedniow.com

IV. Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest tradycyjna potrawa świętokrzyska.

V. Przebieg konkursu

1. Potrawy, które zostaną zgłoszone na karcie zgłoszenia do dnia  1 września
2020 r. należy dostarczyć w sobotę 12 września br. w godzinach od 10:00
do 11:00.

2. Jury spośród otrzymanych potraw wyłoni laureatów konkursu.

3. Decyzje jury konkursu są wiążące i ostateczne.

VI. Nagrody

Jury przyzna nagrody finansowe, których łączna pula wynosi 2340,00 zł.

VII. Postanowienia końcowe

1. Udział  w  konkursie  oznacza  wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie  danych
osobowych (imię,  nazwisko,  adres) i  publikację,  bez prawa do odrębnego
wynagrodzenia,  zgłoszonych  do  konkursu  przepisów  oraz  zdjęć  potraw
konkursowych.

2. Jury konkursu zostanie powołane przez Organizatorów konkursu.

3. Organizatorzy  nie  zwracają  kosztów  podróży  oraz  kosztów  produktów
potrzebnych do wykonania dań konkursowych.

http://www.kuznica-suchedniow.com/

