
Regulamin  III edycji konkursu kulinarnego 
„Festiwal Smaków w Jaworowej – Ziemniaczane Smaki” 

 

I. Organizator 
 

Organizatorem konkursu jest Koło Gospodyń Wiejskich w Jaworowej, 
a współorganizatorem Gmina Raszyn pod patronatem honorowym Wójta  Gminy 
Raszyn oraz Centrum Kultury Raszyn.  

II. Cel konkursu 

1. Wyłonienie wśród zgłoszonych do konkursu, najsmaczniejszych dań 
ziemniaczanych.  

2. Zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności 
lokalnych tradycji kulinarnych.  

3. Promocja lokalnych talentów kulinarnych.  
4. Wymiana doświadczeń i przepisów.  
5. Aktywizacja i integracja lokalnej społeczności.  

Na konkurs należy przygotować jedno danie ziemniaczane, które podlegało będzie 
ocenie. Konkursowe danie w ilości co najmniej 6 porcji powinno znajdować się w 
osobnym naczyniu opatrzonym jedynie nazwą dania konkursowego przedstawionego 
do oceny.  
 

III.  Adresaci konkursu  

        W konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne/rodziny, koła gospodyń 
wiejskich/zespoły, wszyscy chętni.  

IV. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu. 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 18 września 2022 r. w Austerii  w Raszynie, 
Al. Krakowska 1.  
 

V.  Warunki uczestnictwa w konkursie  

1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem 
konkursu oraz przesłanie zgłoszenia w formie mailowej na adres: 
kgwjaworowa@wp.pl w terminie do 15 września br. Wypełnione i podpisane  karty 
zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1) 
można przesłać drogą mailową bądź dostarczyć organizatorowi w dniu imprezy. 

2. Uczestnicy przygotowują po 1 konkursowym daniu na własny koszt.  
3. Uczestnicy zobowiązują się do dostarczenia komisji dania konkursowego 

w ilości co najmniej 6 porcji w dniu 18 września  do godz. 11:00. 
4. Porcja przekazana do komisji konkursowej powinna zawierać wyłącznie nazwę 

dania.   
5. Uczestnicy przygotowują również dodatkową porcję dania konkursowego (ok 10 

porcji) do  wspólnej degustacji podczas trwania Festiwalu. 
6. Uczestnicy zaprezentują potrawę publiczności we własnych naczyniach 

z odpowiednim opisem potrawy (nazwa, skład). 
7. Naczynia należy podpisać w celu szybszej identyfikacji i odbioru na zakończenie 

Festiwalu 



8. Organizator zapewni stoisko oraz niezbędne do degustacji naczynia 
jednorazowego użytku. 

 
Danie konkursowe zostanie przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami BHP 
i wymogami sanitarnymi. 
 

VI. Ocena 

1. Oceny potraw dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.  
2. Komisja oceniająca potrawę będzie składała się z 3 osób.  
3. Przy ocenie potrawy komisja będzie brała pod uwagę:  

 walory smakowe (0-10pkt),  
 plastyczność ciasta, wygląd potrawy (0-5 pkt),  
 estetykę podania (0-5 pkt).  

Ogólna punktacja powstaje z sumowania punktów za poszczególne kryteria.  
 
4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługują od nich odwołania.  
5. Z posiedzenia komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół.  
6. Wyniki konkursu wraz z zdjęciami laureatów zostaną umieszczone na profilu  
organizatora tj.  Gminy Raszyn i Kgw Jaworowa.  
 

VII. Nagrody 
 

1. Nagrody zostaną przyznane w II kategoriach: 
 
 I kategoria - osoby indywidualne/rodziny 
 II Kategoria - koła gospodyń wiejskich/zespoły. 

 
2. Nagrody rzeczowe otrzymają laureaci miejsca I, II i III.   

  
 

VIII. Postanowienia końcowe 
 

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

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o potrawach 
konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych.  

3. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 
regulaminu.  

4. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala organizator.  
5. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 606 479 506 (po 16:00) 

oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: kgwjaworowa@wp.pl   
6. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie profilu fb Kgw Jaworowa oraz na 

stronie Gminy Raszyn.  
7. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:  
a) administratorem zebranych danych osobowych jest Kgw Jaworowa 
b) celem zbierania danych jest organizacja konkursu kulinarnego,  
c) podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie,  
d) zebrane dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim,  
e)zebrane dane będą przechowywane przez czas wymagany do ich wykorzystania.  
 
Zapraszamy do udziału i życzymy wielu smakowitych pomysłów!!! 


