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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju 

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

Operacja  pt. „Pierzchnica – kraina sera i kultury”  realizowana w ramach Projektu Grantowego „Cykl imprez i 

wydarzeń kulturalnych wykorzystujących zasoby obszaru LGD „Białe Ługi” 

Regulamin Konkursu Kulinarnego 

                                      I. Postanowienia Ogólne 

§ 1. 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs kulinarny pt. 

„Pierzchnica – kraina sera”. 

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Oświatow0 – Wychowawcze w 

Pierzchnicy oraz  Wójta Gminy Pierzchnica 

§ 2. 

Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach w okresie 25 czerwiec – 20 

sierpień 2017 r.  

 I etap konkursu – „Ciasta wypiekane z sera twarogowego” - 25 

czerwca 2017r degustacja ciast przygotowanych z sera - w Drugni na placu 

Społecznej Szkoły Podstawowej  podczas Festynu Rodzinnego Drugnia  

 II etap konkursu – „Potrawy z sera” – 23 lipca 2017r  degustacja potraw 

z sera - w Pierzchnicy na Rynku podczas Festynu Rodzinnego Pierzchnica 

 III etap konkursu - „ Konkurs wiedzy o Gminnej Mleczarni w 

Pierzchnicy i metodach produkcji serów twarogowych”. Konkurs 

odbędzie się 20 sierpnia 2017r. w miejscowości Górki podczas Festynu 

Rodzinnego Górki na placu obok świetlicy wiejskiej. 

  

II. Przedmiot i cel Konkursu 

§ 3. 

Przedmiotem Konkursu jest ser, potrawy z sera, metody jego produkcji.  

Celem Konkursu jest: 

 

 Zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców produktu lokalnego – sera 

twarogowego wytwarzanego przez lokalnego przedsiębiorcę Gminną 

Mleczarnię w Pierzchnicy i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych 

 Rozwój  oraz wspieranie zasobów ludzkich na rzecz rozwoju lokalnego 
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 Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej z wykorzystaniem lokalnych 

zasobów obszaru Pierzchnicy tj. kultury (występy zespołów ludowych) oraz  

produktu lokalnego - sera twarogowego 

 

III. Uczestnicy Konkursu 

§ 4. 

1. Konkurs adresowany jest do członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, właścicieli 

Gospodarstw Agroturystycznych, osób fizycznych i podmiotów zajmujących się 

gastronomią z terenu Gminy Pierzchnica  

 

§ 5. 

Warunkiem udziału w konkursie jest: 

1. Nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 23 czerwca 

2017r na adres: 

Urząd Gminy Pierzchnica 

ul. 13 Stycznia 6 26-015 Pierzchnica 

lub na adres mailowy: urzad.gmina@pierzchnica.pl 

 Wzór formularza zgłoszeniowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu, dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Pierzchnica oraz na stronie 

internetowej www.pierzchnica.pl 

 

 

2. Przedstawienie dla komisji konkursowej finalnego produktu do degustacji w 

ramach: 

 I etapu w dniu 25 czerwca 2017r. o godzinie 17.00 na placu Społecznej Szkoły 

Podstawowej w Drugni 

II etap w dniu 23 lipca 2017r. o godzinie 17.00 na Rynku w Pierzchnicy 

Jeden uczestnik w każdym etapie może przedstawić tylko jedną potrawę. 

3. Wykazanie się wiedzą teoretyczną na temat Gminnej Mleczarni w Pierzchnicy 

oraz metod produkcji serów twarogowych podczas Festynu Rodzinnego Górki 

 

 

mailto:urzad.gmina@pierzchnica.pl
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IV. Zasady organizacyjne 

§ 6. 

1. Organizatorzy dla wszystkich uczestników konkursu zapewnia teren 

przeznaczony na stanowisko konkursowe, wyposażony  stół oraz krzesła. 

2. Organizator nie zapewnia urządzeń do podgrzewania lub gotowania. 

3. Uczestnicy Konkursu sami ponoszą koszt dojazdu i zakupu produktów 

potrzebnych do wykonania dania konkursowego. 

4. Sprzęt kuchenny oraz zastawę niezbędną do serwowania dań każda ekipa 

zabezpiecza we własnym zakresie. 

5. Organizator nie zapewnia dostępu do wody bieżącej. 

  

V. Zasady przeprowadzenia Konkursu 

§ 7. 

1. Produkty i wiedzę w konkursie oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana 

przez Stowarzyszenie Oświatowo – Wychowawcze oraz Wójta Gminy Pierzchnica. 

2. Oceniając produkty oraz wiedzę w konkursie komisja stosować będzie skalę 

punktową od 1 do 10 pkt. 

3. Zwycięzcą całego konkursu będzie ekipa, która zdobędzie największą ilość 

punktów ze wszystkich trzech etapów.  

4. Każda ekipa może swoje danie dowolnie wzbogacić naturalnymi dodatkami 

spożywczymi. 

5. Wszystkie stanowiska zostaną zaprezentowane  publiczności (uczestnikom 

Festynu) w celu zaprezentowania pełnego kunsztu Kucharzy. Dlatego też każda 

ekipa powinna efektownie się zaprezentować zarówno jeśli chodzi o wygląd 

Kucharzy jak i swojego stanowiska. 

6. Wszystkie ekipy powinny wystawić nazwy swoich dań konkursowych  

zawierającego również imię i nazwisko wykonawców  lub nazwę instytucji czy 

organizacji. 

§ 8. 

1. Przy ocenie produktów Komisja Konkursowa kierować się będzie 

następującymi kryteriami: 

 Spełnieniem wymogów określonych regulaminem i tematyką konkursu 

 Ogólnymi cechami potrawy takimi jak smak, zapach, konsystencja, wygląd  
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 Szczególnymi elementami dekoracyjnymi i estetyką 

 Oryginalnością i pomysłowością 

  

§ 9. 

Za udział w konkursie przewidziane są nagrody za zajęcie: 

I miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 500zł 

II miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 300zł 

III miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 200zł 

 

  

VI. Postanowienia końcowe 

§ 10. 
Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

publikację zwycięskich przepisów i zdjęć potraw. Informację o nagrodzonych i ich 

produktach zostaną podane do publicznej wiadomości przez organizatorów imprezy 

oraz opublikowane na stronie internetowej Gminy Pierzchnica.  

Bliższych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy pod numerem telefonu 

41 353 80 46 wew. 23 
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Zgłoszenie do konkursu kulinarnego 

„Pierzchnica kraina sera” 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
( imię i nazwisko lub nazwa) 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa ciasta w I etapie konkursu) 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa potrawy w II etapie konkursu) 

 

 

 

 

 

………………………………………………..                                                                      ………………………………………… 

             ( data)                                                                                                                               (podpis) 

 


