Regulamin konkursu kulinarnego
realizowanego przez Gminę Lubaczów pod nazwą „Kresowe Jadło”
w ramach „Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła”
1.





Cel konkursu:
Promocja tradycyjnych potraw kresowych,
Upowszechnianie starych, regionalnych przepisów kulinarnych,
Wymiana informacji pomiędzy uczestnikami konkursu oraz ich integracja,
Promocja kresów, ziemi lubaczowskiej i Podkarpacia.

2. Konkurs przeprowadzony będzie w 3 kategoriach:

kategoria A - Koła Gospodyń Wiejskich,

kategoria B - podmioty prowadzące działalność gastronomiczną - restauracje,
gospodarstwa agroturystyczne,

kategoria C - koła łowieckie, producenci zwierząt, miodu, ryb i inni.
3. Podmiot zgłasza swój udział w konkursie przesyłając lub dostarczając osobiście
formularz zgłoszeniowy do Urzędu Gminy Lubaczów, 37-600, ul. Jasna 1, pok. 22.
Termin zgłaszania KGW i innych podmiotów do konkursu kulinarnego mija 22.07.2011
r. (liczy się data wpływu). Formularz konkursowy dostępny jest na stronie internetowej
www.lubaczow.com.pl lub w pok. 22 Urzędu Gminy Lubaczów.
4. Każda potrawa zostanie oceniona w następujących kategoriach:
- smak potrawy 1-10 punktów,
- związek z tradycją kresową i regionalną 1 -10 punktów,
- estetyka i sposób prezentacji 1 -5 punktów,
- stopień trudności i czas przyrządzania 1 -5 punktów.
Maksymalna ocena - 30 pkt.
5. Podczas konkursu w dniu 07 sierpnia 2011 r.. oceny potraw dokona Jury składające
się
z prezentera programu kulinarnego – gościa imprezy Kresowe Jadło oraz osób
powołanych przez organizatorów. Jury będzie przydzielało każdej potrawie punkty
przyznawane na zasadach opisanych w punkcie 4. regulaminu.
6. Na podstawie sumy uzyskanych punktów zostaną wyłonione najlepsze potrawy
w poszczególnych kategoriach (decyduje najwyższa liczba punktów).
7. Uczestnikom konkursu, których potrawy zdobyły najwyższą liczbę punktów zostaną
wręczone nagrody i pamiątkowe dyplomy: w kat. A – 6 miejsc (1- nagroda główna,
drugie i trzecie miejsce oraz 3 wyróżnienia), B – 2 miejsca, C -2 miejsca (po jednej
nagrodzie głównej i jednym wyróżnieniu w kat. B i C).
8. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do członków Jury, po
konsultacji z Organizatorami.
9. Po ocenie przez Jury odbędzie się degustacja wszystkich potraw.
10. Zwycięzcy konkursu mają prawo do serwowania potraw wraz z umieszczaniem
informacji o przyznanym tytule w kampaniach promocyjnych swojej działalności.
11. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość umieszczania informacji
o potrawach konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych, jako
element promujący Gminę Lubaczów i Województwo Podkarpackie.

