
 

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 42/2022 

Wójta Gminy Stanisławów 

z dnia 27 lipca 2022 r. 

REGULAMIN KONKURSU 

NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ REGIONALNĄ 

 

Zasady konkursu 

§ 1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Stanisławów, zwany dalej Organizatorem. 

§ 2. Celem konkursu jest: 

a) identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o potrawach regionalnych, 

b) wyszukanie potraw regionalnych, mogących stać się wizytówką regionu, 

c) promocja potraw regionalnych, 

d) wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami, 

e) wspieranie lokalnej tożsamości. 

§ 3. Konkurs ma charakter otwarty i jest jednoetapowy. 

1. W konkursie mogą wziąć udział: 

a) podmioty z terenu gminy Stanisławów tj. gospodarstwa agroturystyczne, lokale gastronomiczne, lokalne 

stowarzyszenia lub grupy nieformalne np. Koła Gospodyń  Wiejskich, 

b) osoby fizyczne. 

2. Wypełnione karty zgłoszeniowe należy złożyć do organizatora w terminie do dnia 14 sierpnia do godz. 

12.00. Wzór karty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Zgłoszona potrawa winna zostać zaprezentowana podczas trwania finału konkursu tj.  w dniu 

14 sierpnia 2022 roku podczas Dożynek gminnych na boisku sportowym  w Stanisławowie. 

4. Potrawy winny zostać dostarczone na własny koszt przez zgłaszającego w dniu 14 sierpnia 2022 r. do 

godziny 12.00.  

Przedmiot konkursu 

§ 4. 1. Przedmiotem konkursu są potrawy regionalne, które będą oceniane w następujących  kategoriach 

1) Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego 

a) Podkategorie: 

·Produkty i przetwory mięsne, 

·Produkty i przetwory z ryb, 

·Produkty mleczne, 

·Miody; 

2) Produkty regionalne pochodzenia roślinnego 

a) Podkategorie: 

·Przetwory owocowe, 

·Przetwory warzywne, 

·Produkty zbożowe, 

·Wyroby cukiernicze. 

3) Napoje regionalne 



 

a) Podkategorie: 

·Napoje bezalkoholowe, 

·Napoje alkoholowe. 

4) Inne produkty regionalne w szczególności łączące produkty roślinne ze zwierzęcymi (np. Farsze). 

2. Regionalne produkty powinny być związane  z obszarem geograficznym, charakteryzować się 

szczególnymi cechami, często wynikającymi ze specyficznych warunków klimatycznych i glebowych 

regionu, z którego pochodzą. Powinny być wytwarzane w małej skali, tradycyjnymi metodami, ze składników 

lokalnie dostępnych, wywodzić się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów oraz być od 

dawna znane w okolicy. 

Warunki uczestnictwa 

§ 5. 1. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu nie więcej niż dwie potrawy regionalne. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie w terminie w/w Karty konkursowej. 

3. Karta dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy, a także na stronie internetowej organizatora: 

www.stanislawow.pl. 

4. Wszelkie produkty niezbędne do wykonania potrawy każdy zapewnia we własnym  zakresie. 

5. Niezbędny sprzęt oraz naczynia do przygotowania i prezentacji potraw uczestnicy konkursu 

zapewniają również we własnym zakresie. 

6. Członkowie Komisji Konkursowej nie mogą uczestniczyć w konkursie. 

7. Nie mogą w nim uczestniczyć pracownicy Organizatora, ani też członkowie ich organów 

zarządzających, ani podmioty i ich pracownicy współpracujący z nimi przy organizowaniu Konkursu. Zakaz 

dotyczy też członków najbliższych rodzin wymienionych osób (małżonków, krewnych i powinowatych w linii 

prostej), a także rodzeństwa. 

8. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

Kryteria oceny zgłoszonych potraw 

§ 6. 1. Oceny zgłoszonych potraw dokona komisja powołana przez Organizatora składająca się 

z przedstawicieli lokalnych władz samorządowych oraz organizatora. 

2. W konkursie ocenie podlegać będą potrawy regionalne związane regionem Mazowsza,  wytwarzane na 

małą skalę tradycyjnymi metodami i z lokalnych produktów. 

3. Oceniane będą: 

a) smak potrawy   (w skali 1-10 punktów) 

b) regionalność   (w skali 1-10 punktów) 

c) prezentacja potrawy  (w skali 1-  5 punktów) 

4. Zgłoszona potrawa może uzyskać maksymalnie 25 punktów.  

5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

Ogłoszenie wyników konkursu i nagrody 

§ 7. 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas dożynek gminnych tj. w dniu 14 sierpnia 2022 r. 

2. W każdej z wymienionych kategorii organizator przewiduje nagrody finansowe lub rzeczowe za I, II 

oraz III miejsce. 

3. Pozostałym uczestnikom konkursu wręczone zostaną nagrody rzeczowe. 

4. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 

Ochrona danych osobowych 

§ 8. 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  w związku z organizacją Dożynek 

Gminno-Parafialnych w Stanisławowie w dniu 14 sierpnia 2022 r. zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia. 

http://www.stanislawow.pl/

