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REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO 

 „ŚWIĘTOKRZYSKIE DESER EXPO” organizowanego podczas 

XX DNIA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ TRUSKAWKI, 4 CZERWCA 2017r. 
 

ORGANIZATORZY:  URZĄD GMINY BIELINY 

WSPÓŁPRACA: CENTRUM TRADYCJI TURYSTYKI I KULTURY GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH  

W BIELINACH  

 

MIEJSCE I TERMIN:  
1. SKŁADANIE POTRAW – 4 czerwca 2017 r., w godz. 14.00-15.00, korytarz Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Bielinach (wejście od dziedzińca) - budynek Zespołu Szkół Samorządowych w Bielinach,  

ul. Partyzantów 17,  

 

2. PREZENTACJA i DEGUSTACJA POTRAW PRZEZ NIEZALEŻNE JURY KONKURSOWE – 

korytarz  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielinach (wejście od dziedzińca) - budynek Zespołu Szkół 

Samorządowych w Bielinach, ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny  w godz. 15.00 – 16.00  

 

REGULAMIN 
1. W konkursie może wziąć udział każdy, kto wypełni ankietę zgłoszeniową i doręczy ją organizatorom do dnia 

1 czerwca  2017 r. do godz. 15.00.  

2. Nie będą przyjmowane zgłoszenia od instytucji i organizacji, tylko od osób fizycznych. Mogą to być osoby 

reprezentujące daną instytucję lub organizację.   

3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty między indywidualnymi osobami w jednej kategorii. Do konkursu można 

zgłaszać zarówno desery, jak i potrawy przyrządzone z owoców uprawianych na terenie naszego województwa.  

4. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania potraw. Potrawy należy przygotować w ilości dla co najmniej 

10 osób. Jeden uczestnik może zgłosić dowolną ilość potraw.  

5. Istnieje możliwość podgrzania potrawy na gorąco lub przechowania w lodówce, bezpośrednio przed finałem 

konkursu (do dyspozycji uczestników konkursu będą kuchenka mikrofalowa i lodówka).  

6. Uczestnicy we własnym zakresie dostarczają potrawy do miejsca organizacji konkursu, samodzielnie wykonują 

dekorację potraw oraz zgłoszą się po odbiór naczyń do osób obsługujących konkurs w dniu imprezy do godz. 

20.00 lub ustalają telefonicznie inny termin i sposób odbioru naczyń pod numerem tel. 041/3025094, wew. 246) 

7. Przyjmowanie zgłoszeń odbywać się będzie poprzez: 

 - złożenie osobiste ankiety zgłoszeniowej w  pokoju nr 28 I piętro Urzędu Gminy Bieliny  

- lub przesłać ankiety zgłoszeniowej mailem na adres justynapindral@bieliny.pl 

- lub zgłoszenie udziału telefonicznie pod nr. tel. (041/3025094, wew. 246) w terminie do 1 czerwca 2017 r.  

8. Jury konkursowe oceniać będzie:  

- walory smakowe  

- wygląd, dekorację i sposób zaserwowania   

Każdy z jurorów wyróżni trzy najlepsze potrawy przyznając im odpowiednio 3, 2 i 1 punkt. Suma punktów 

otrzymanych od wszystkich jurorów wyłoni trzy najlepsze potrawy. 

9. Członkami jury będzie grupa od 3 do 5 osób wybranych spośród gości honorowych   

XX Dnia Świętokrzyskiej Truskawki. 

10. W konkursie przyznane będą atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy.    

 


