Regulamin I Konkursu Kulinarnego „Truskawki w roli głównej“
uczestników I Festiwalu Truskawek Kaszubskich
Chmielno, 2 lipca 2016 (sobota)
I Konkurs Kulinarny „Truskawki w roli głównej” ma na celu promocję truskawek kaszubskich –
produktu zarejestrowanego jako Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz obiektów, restauracji,
drużyn biorących udział w konkursie. Zadaniem startujących ekip jest przygotowanie stołu z min. 3
potrawami przyrządzonymi na bazie truskawek kaszubskich.
1. Sprawy ogólne
1.1.Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie,
przy wsparciu i pomocy merytorycznej Kaszubskiego Stowarzyszenia Producentów Truskawek.
1.2. Konkurs odbędzie się w dniu 2 lipca 2016 roku w Chmielnie w trakcie I Festiwalu Truskawek
Kaszubskich. W miejscu wskazanym przez Organizatora na terenie imprezy.
1.3. Celem głównym konkursu jest wykazanie się znajomością umiejętności w przygotowaniu
oryginalnych a zarazem, tradycyjnych dań z obowiązkowym użyciem truskawek kaszubskich, a także
promocja uczestniczących w konkursie obiektów.
2. Zasady uczestnictwa
2.1.W konkursie może uczestniczyć maksymalnie 6 ekip reprezentantów w składzie nie większym niż 6
osób. Każda ekipa winna posiadać swojego kapitana.
Uczestnikami konkursu mogą być dowolne obiekty gastronomiczne, szkoły, uczelnie lub koła gospodyń
wiejskich. Bardzo mile widziane będą ekipy mieszane – obiekty gastronomiczne, szkoły, uczelnie z
zespołami obrzędowymi, kołami gospodyń wiejskich.
Ekipy reprezentują swoją szkołę lub miejsce ewentualnie odbywanej aktualnie praktyki. Wszyscy
uczestnicy konkursu nie muszą być adeptami sztuki kulinarnej, ale w sposób jednoznacznych muszą
reprezentować daną firmę, obiekt gastronomiczny, szkołę, uczelnię czy koło gospodyń wiejskich do
momentu rozstrzygnięcia konkursu.
2.2 .Wszystkie zgłoszenia należy przesyłać nie później niż do dnia 24 czerwca 2016 roku na adres
e-mail: truskawkakaszubska@interia.eu
Zgłoszenie należy przesyłać w wersji elektronicznej i powinno ono zawierać czytelną nazwę firmy/
obiektu gastronomicznego/ szkoły/ uczelni czy Koła Gospodyń Wiejskich, imię i nazwisko wraz z
numerem telefonu i adresem mailowym osoby. Wraz ze zgłoszeniem należy dokonać akceptacji treści
niniejszego regulaminu w formie oświadczenia.

2.3. Wiadomość o dopuszczeniu do udziału w konkursie finałowym każdy z uczestników otrzyma do
dnia 28 czerwca 2016 roku.
2.4. W sprawach merytorycznych i technicznych prosimy o kontakt z Panią Kamilą Cichosz na adres:
truskawkakaszubska@interia.eu.
3. Warunki organizacyjne
3.1. Ilość ekip startujących jest ściśle określona (zgodnie z pkt.2.1 i pkt.2.2).
3.2. Organizator zapewnia dostarczenie truskawek kaszubskich w ilości do 4 kg. Każda ze zgłoszonych
ekip odbiera truskawki od Organizatora we własnym zakresie i umówionym czasie. Osobą wyznaczoną
ze strony organizatora w tym zakresie jest Pan Zygmunt Jażdżewski.
Wszystkie pozostałe produkty potrzebne do przygotowania dań konkursowych, każda z ekip
zabezpiecza we własnym zakresie.
3.3. Ekipy będą miały do dyspozycji stoiska prezentacyjne – stoły o wymiarach – 160cm x 80cm
3.4. Każda z ekip startujących musi przywieźć podstawowy sprzęt drobny, w tym zastawy potrzebne do
przygotowania i prezentacji i degustacji potraw konkursowych. Dania w dużej części powinny być
przygotowane w swoim obiekcie, a jedynie dokończone, podgrzane na stoisku.
Każda z ekip startujących prezentuje dania na swojej zastawie, na zaaranżowanym, nakrytym przez
siebie stole.
Dania winny być opisane, posiadać swoją nazwę i podstawowy skład.
3.5. Uczestnicy są zobowiązani do wystąpienia w stroju służbowym lub ludowym podczas konkursu
i wręczania nagród .
3.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych uczestników
konkursu, nazw, przepisów oraz wykorzystywanie zdjęć wykonanych podczas konkursu w tym zdjęć
osób i potraw.
Ponadto kandydaci zobowiązani są do pisemnego złożenia oświadczenia, iż wyrażają zgodę na
publikację ich wizerunków uwieńczonych fotograficznie bądź technika filmową w trakcie przebiegu
konkursu, a także o nieodpłatnym przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych, do
stworzonych przez siebie potraw na wszelkich polach eksploatacji: w szczególności:
1) zwielokrotnienia za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika
elektronicznego, nośnika cyfrowego,
2) rozpowszechniania w kraju i za granicą,
3) użyczania, najmu,
4) wprowadzenia do pamięci komputera,
5) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp, w miejscu i czasie
przez siebie wybranym.
Oświadczenie należy złożyć na piśmie w wersji elektronicznej oraz złożyć w wersji papierowej
przed rozpoczęciem konkursu w dniu 2 lipca 2016 roku.
3.7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyn.

4. Zasady Konkursu
4.1. Każda praca (danie) wykonana przez uczestników konkursu będzie uważana za prace przygotowaną
specjalnie na konkurs i nie będzie powtórzeniem pracy z innych konkursów. Wszystkie prace
konkursowe powinny być wyjątkowo oryginalne, jednocześnie eleganckie i wykwintne ze wskazaniem
na ludowy, kaszubski charakter .
4.2. Stoły do przygotowania aranżacji będą udostępnione uczestnikom od godz. 11.00.
4.3. Aranżacja stołów winna nawiązywać do tradycji regionu lub charakteryzować dany obiekt, zespół.
4.4. Na przygotowanie prezentacji uczestnicy mają do 4 godziny.
4.5. Menu powinno składać się z minimum trzech dań z obowiązkowym składnikiem: truskawki
kaszubskie. Pozostała ilość dań jest dowolna.
4.6. Wszystkie dania konkursowe musza składać się wyłącznie z jadalnych produktów, dotyczy to
również dekoracji.
4.7.Wszelkie elementy dekoracyjne stołu powinny być dostarczone i rozłożone na stole w
regulaminowym czasie 4 godzin.
5. Sposób punktacji Jury
5.1. Wykonanie zadania konkursowego będzie oceniane przez powołanych przez Organizatora jurorów.
Jury ocenia:
- przygotowanie stołu prezentacyjnego (max 5 punktów)
- odpowiednio użyty surowiec (max 5 punktów)
- smak dań (max 30 punktów)
- przygotowanie stanowiska (max 5 punktów)
- stopien trudności (max 10 pkt.)
- podział pracy (max 5 pkt)
- wygląd i aranżację stołu (max 20 punktów)
- kreatywność i estetykę podania potraw (max 10 punktów)
- odpowiedni dobór składników (max 10 punktów)
Każdy członek Jury Profesjonalnego może maksymalnie przyznać 100 punktów.
5.2.Decyzja Jury ustalająca wynik konkursu jest ostateczna i niepodważalna.
6. Nagrody i rekomendacje
Jury przyzna I, II i III miejsce na podstawie łącznej ilości punktów, za które zostaną przekazane nagrody
I miejsce: nagroda finansowa w wysokości 400 zł oraz nagrody rzeczowe
II miejsce: nagroda finansowa w wysokości 300 zł oraz nagrody rzeczowe
III miejsce: nagroda finansowa w wysokości 200 zł oraz nagrody rzeczowe
Każda ze startujących ekip otrzyma statuetkę oraz certyfikat poświadczający udział w konkursie.
Każde wyróżnione danie otrzyma certyfikat potwierdzający wyróżnienie.
7. Nagroda publiczności
Zespoły biorące udział w konkursie mogą ubiegać się o nagrodę publiczności. Każda osoba z
publiczności biorąca udział w Festiwalu Truskawek Kaszubskich na dany stół może oddać jeden głos jedną „malenkę”. Nagrody rzeczowe dla zespołu, który zbierze najwięcej „malenek” fundują sponsorzy.

8. Załączniki
Załączniki do regulaminu do wypełnienia i przesłania do Organizatora na adres e-mailowy:
truskawkakaszubska@interia.eu. Zgłoszenie winno zostać dokonane również w wersji papierowej
najpóźniej w dniu 2 lipca do godz. 11.00
- Załącznik nr 1 – zgłoszenie
- Załącznik nr 2 – oświadczenie

Załącznik Nr 1
do regulaminu Konkursu
……………………..
miejscowość, data

Formularz zgłoszeniowy
do I Konkursu Kulinarnego ”Truskawki w roli głównej” organizowanego w dniu 2 lipca 2016 r.
przez Gminny Ośrodkek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie.

1. Imię i nazwisko kapitana
................................................................................................................................................................
2. Nazwa obiektu/szkoły/uczelni/KGW
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. Dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

.......................
podpis

Załącznik Nr 2
do regulaminu Konkursu
…………………………….……….
imię i nazwisko Uczestnika Konkursu

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu I Konkursu Kulinarnego ”Truskawki
w roli głównej” organizowanego w dniu 2 lipca 2016 r. przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji w Chmielnie przy wsparciu merytorycznym Kaszubskiego Stowarzyszenia
Producentów Truskawek i w pełni akceptuję jego postanowienia.
Oświadczam również, że wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych
zawartych w formularzu zgłoszeniowym Konkursu w związku i dla potrzeb niezbędnych dla
realizacji ww. konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Oświadczam, że nieodpłatnie przenoszę na Organizatora autorskie prawa majątkowe, do
stworzonych przez siebie potraw na wszelkich polach eksploatacji: w szczególności:
1) zwielokrotnienia za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego,
nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego,
2) rozpowszechniania w kraju i za granicą,
3) użyczania, najmu,
4) wprowadzenia do pamięci komputera,
5) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp, w miejscu
i czasie przez siebie wybranym.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na bezpłatne użyczenie mojego wizerunku na cele związane
z Konkursem.

……….…………………………….
czytelny podpis Uczestnika Konkursu

………………………………
miejscowość, data

