
REGULAMIN KONKURSU 
,,NAJLEPSZA POTRAWA Z RYB” 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem konkursu jest Nadbużańskie Stowarzyszenie ,,Przyjazne  
Mierzwice”.
2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 26 czerwca 2016 roku, podczas imprezy 
plenerowej zw. Świętem Morza, około godz. 14:20.
3.Organizator zapewnia uczestnikom miejsce do zaprezentowania potraw.
4.Organizator nie zwraca uczestnikom kosztu udziału w konkursie.
5.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego dysponowania recepturami na 
zgłoszone do konkursu potrawy, ich wykorzystania i udostępniania w celach 
promocyjnych naszego regionu.

CELE KONKURSU

1. Wyłonienie najbardziej atrakcyjnej potrawy z ryb.
2. Zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności 

nadbużańskich rybich przysmaków.
3. Promowanie społecznej aktywności organizacji pozarządowych i gospodarstw 

agroturystycznych.
4. Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie 

rozwoju obszarów wiejskich.
5. Wypromowanie potraw z ryb i smaków Mazowsza Wschodniego 
6. Wprowadzenie potraw z ryb do oferty gospodarstw agroturystycznych.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikami konkursu mogą być Stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, 
Gospodarstwa Agroturystyczne, OSP i inne organizacje pozarządowe.

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być przedstawiciele organizatora, 
członkowie komisji oceniającej potrawy oraz ich bliscy, a także osoby 
prywatne i przedsiębiorstwa.

3. Warunkiem udziału w konkursie są:
• kompletne wypełnienie karty zgłoszenia



• akceptacja zasad zawartych w Regulaminie
• podpisanie oświadczeń zawartych w karcie zgłoszenia 
•  zorganizowanie niezbędnych do prezentacji i degustacji naczyń i 

sprzętu(tacki, serwetki itp.)
• udostępnienie jednej porcji potrawy (co najmniej 200 g) do oceny 

organoleptycznej dla komisji konkursowej
• zaprezentowanie konkursowej potrawy dla publiczności

    4.  Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną potrawę.

    5.  Do 17 czerwca 2016r. przyjmowane będą zgłoszenia uczestników na adres
       e-mail przyjaznemierzwice@wp.pl lub pocztą na adres Stare Mierzwice 
       62 a ,08-220 Sarnaki z dopiskiem ,,Konkurs na najlepszą potrawę z ryb”.

    6. Oceny potraw i przyznania nagród dokonuje komisja konkursowa złożona 
przynajmnie z trzech osób, powołana przez Organizatora. Przewodniczącego komisji 
członkowie wybierają spośród siebie. Skład komisji zostanie przedstawiony przed 
konkursem.

• Komisja ocenia wyroby w zakresie:
1. prezentacji i estetyki
2. smakowitości potrawy
3. atrakcyjności,oryginalności  receptury
4. cech nawiązujących do polskiej tradycji kulinarnej
• Przewiduje się następujące nagrody:

- I  miejsce (nagroda o wartości około 700 zł )
- II miejsce ( nagroda o wartośći około 500 zł )
- III miejsce (nagroda o wartości około 300 zł )
- wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

• Od podjętej przez komisję decyzji nie przysługuje odwołanie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie  prawo do publikowania imion, nazwisk, zdjęć i 
informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu.

2. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki 
zawarte w Regulaminie.

3. Wszystkie kwestie, których nie ma w Regulaminie, ustala Organizator.
4. Oganizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.

Dodatkowe informacje pod numerem tel.: 535 348 227

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I ŻYCZYMY CIEKAWYCH POMYSŁÓW!!!!!!!!

mailto:przyjaznemierzwice@wp.pl

