
Regulamin konkursu na „ Górnieński smakołyk ” 
o wyjątkowym, oryginalnym smaku.

1. Organizatorzy konkursu:
Organizatorem konkursu jest: Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Górnem . 
Data i miejsce rozstrzygnięcia konkursu:
Prezentacja konkursowa i degustacja potraw odbędzie się 31 sierpnia 2013 r. podczas festynu 
Strażacy i młodzież aktywni zagrożeniom pożarowym w Górnem ( remiza OSP GÓRNE). 

2. Cel konkursu:
- prezentacja kuchni regionalnej, 
- promowanie jedynych w swoim rodzaju produktów żywnościowych, specyficznych dla 
naszego regionu, 
- wymiana doświadczeń i przepisów, 
- zebranie przepisów i receptur potraw, które mają oryginalny smak, 
- kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej, 
- budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych. 

3. Przedmiot konkursu: 
„Górnieński Smakołyk” – przyniesienie tradycyjnego ciasta (minimum 3 kg produktu) 
zwanego dalej potrawą w dniu festynu do godziny 16.00. Komisja konkursowa oceni potrawę
o godzinie 18:00. 

3. Adresaci konkursu: 
Konkurs adresowany jest do wszystkich Gospodyń i Gospodarzy Domowych. 

4. Warunki uczestnictwa:
Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu 
oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który należy dostarczyć na adres mailowy 
kazan1235@gmail.com lub do Prezesa OSP Górne Kazimierza Kazanieckiego .Ostateczny 
termin nadsyłania zgłoszeń upływa 27 sierpnia 2013 roku. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 
gdy zgłoszą się minimum 4 osoby. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przygotowania z 
własnych składników potrawy, następnie przyniesienia jej na miejsce wyznaczone przez
organizatora. Organizator wyznacza miejsce dla uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu 
zapewniają niezbędne materiały i produkty do przygotowania potrawy. Każdy z uczestników 
konkursu  zabezpiecza  we  własnym  zakresie,  zastawę  potrzebną  do  podania  potrawy. 
Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży oraz kosztów produktów. Wszystkie podmioty 
powinny wystawić nazwy potraw konkursowych. 

5. Ocena prac:
Oceny potraw dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów. 
Komisja oceniając potrawy weźmie pod uwagę: 
- smak potrawy, 
- wygląd potrawy, 
- związek z regionem 
- oryginalność, 
- sposób podania. 
Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
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6. Komisja konkursowa:
Komisja konkursowa zostanie powołana przez organizatorów Konkursu. 

7. Nagrody:
Zwycięzca ma prawo do nazywania swoich potraw tytułem „Mistrz Górnieńskiego 
Smakołyku” wraz z umieszczeniem informacji o przyznanym tytule w działaniach 
promocyjnych swojej działalności. 
W konkursie zostaną przyznane nagrody . 

8. Postanowienia końcowe: 
-Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji 
o zwycięzcach i uczestnikach konkursu, 
-Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o potrawach 
konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych, jako element promujący, 
-Podmioty biorące udział w konkursie użyczają prawa do wykonywania potraw wg własnej 
receptury innym podmiotom, 
-Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte 
w regulaminie, 
- Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie organizatora. 
- Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala organizator. 

9. Kontakt:
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem tel. 601-310-572 
Zapraszamy do udziału i życzymy wielu pomysłów!!!!
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