
REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO 

w ramach „Powiatowego Pikniku Ludowego”  

Na najlepszą tradycyjną potrawę regionu Tomaszowskiego  

Rozdział I  

Zasady konkursu:  

§1.  

Organizatorem konkursu na potrawę tradycyjną potrawę regionu Tomaszowskiego, 

zwanego dalej konkursem jest Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego 

w Tomaszowie Lubelskim, zwany dalej Organizatorem. 

§ 2.  

Celem konkursu jest:  

• Szerzenie wiedzy o produktach tradycyjnych, regionalnych i żywności wysokiej 

jakości regionu Tomaszowskiego. 

• Promocja dziedzictwa kulinarnego. 

• Identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o potrawach regionalnych.  

• Wyszukanie potraw z regionu Tomaszowskiego, które mogłyby się stać 

wizytówką obszaru pogranicza. 

• Promocja potraw regionalnych. 

• Wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami.  

• Budowa tożsamości kulinarno-kulturowej regionu w oparciu o ciągłość tradycji 

kulinarnych przekazywaną z pokolenia na pokolenie. 

• Upowszechnianie wiedzy o możliwości wykorzystania walorów specyficznych,  

• regionalnych produktów w ofercie lokalnego rolnictwa, turystyki (a w 

szczególności - agroturystyki) oraz rzemiosła i przetwórstwa.  

§ 3.  

 

Przedmiot konkursu:  
W konkursie ocenie podlegać będą potrawy związane z regionem Tomaszowskim 
wykonane w oparciu o tradycyjną lokalną recepturę i wykorzystanie lokalnych produktów 
i surowców (wg receptury własnej uczestnika konkursu). Uczestnicy mogą zgłaszać po 
jednej potrawie do konkursu. 

§ 4. 

 

 Zasady udziału w konkursie:  
W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat. Zgłoszeń dokonywać mogą 
grupy z obszaru Powiatu Tomaszowskiego w tym:  

• Stowarzyszenia,  

• Koła Gospodyń Wiejskich,  

• Rady Sołeckie,  

• Kluby Seniora 

• Gminne Ośrodki Kultury,  

• Grupy nieformalne 
 



§ 5 

 

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić Kartę Zgłoszeniową (zał. nr 1 do 
regulaminu) wraz z przepisem na zgłoszoną potrawę oraz sposobem przygotowania 
i wykazem składników wymaganych do jej przygotowania 

      

§ 6 

 

5. Przebieg konkursu:  
Kartę Zgłoszeniową wraz z przepisem należy dostarczyć do  biura Organizatora (namiot  
wystawiony podczas pikniku) w dniu konkursu najpóźniej do godziny 16:00. 
 

§ 7 

 

Potrawy spełniające warunki formalne (tradycyjna lokalna receptura i wykorzystanie 
lokalnych surowców) zaprezentowane zostaną podczas konkursu, który odbędzie się  
w Podhorcach, Gm. Tomaszów Lubelski, Powiat Tomaszowski podczas „Powiatowego 
Pikniku Ludowego”.  
 
 

§ 8 

 

• Konkurs rozstrzygnie Komisja powołana przez Organizatora, która po degustacji 
oraz zapoznaniu się z Kartą Zgłoszeniową danej potrawy przyzna I, II, III miejsce  
i jedno wyróżnienie. 

• Ocenie podlegać będą: oryginalność, smak, sposób podania potrawy oraz 
wykorzystanie lokalnych produktów.  

• Wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie w całości pokrywa uczestnik 
konkursu.  

§ 9 

 

Komisja konkursowa rozstrzygając konkurs będzie zwracała uwagę na:  

 

• smak potrawy - 1 – 5 punktów  

• regionalność - 1 – 5 punktów  

• wykorzystanie lokalnych produktów - 1 – 5 punktów 

• oryginalność - 1 – 5 punktów 

• sposób podania potrawy - 1 – 5 punktów 

• jej związki z regionem  - 1 – 5 punktów 
 

Maksymalnie uczestnik może otrzymać 30 punktów.  

 

        

 



§ 10 

 

Decyzja komisji Konkursowej jest ostateczna.  

 

§ 11 

 

Nagrody: 
Za zajęcie poszczególnych miejsc i wyróżnień przyznane zostaną dyplomy oraz nagrody 
pieniężne w kowtach: 
 

• za I miejsce – 600,00 zł 

• za II miejsce – 500,00 zł 

• za III miejsce – 400,00 zł 

• za wyróżnienie – 200,00 zł 
 

§ 12 

 

Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zaprezentowania i poddania ocenie komisji 

konkursowej zgłoszonej potrawy wraz z przepisem podczas finału.  

 

§ 13 

 

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.  

§ 14 

 

Organizator zapewnia uczestnikom stoisko wystawiennicze tj. stół, krzesła lub ławkę 

oraz miejsce w namiocie. 

 

Rozdział II  

Organizator konkursu  

§15  

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.  

2. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem wszystkie rozstrzygnięcia w tym 

zakresie podejmuje organizator konkursu.  

3. Autorzy przepisów kulinarnych, zgłaszając udział w konkursie, wyrażają zgodę na 

wykorzystywanie i przetwarzanie własnych danych osobowych przez organizatora 

konkursu (na wystawie pokonkursowej i w wydawnictwach reklamowych  

i promocyjnych) – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 

roku, (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).  

4. Zgłoszenie potrawy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem prawa na 

rzecz organizatora do publikacji tychże potraw w wydawnictwach wszelkiego typu 

wydawanych przez organizatora.  



5. Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji prac w postaci konkretnych 

potraw w materiałach i publikacjach bez zgody autora i bez uiszczania autorowi 

należności finansowych w celach promocyjno - reklamowych konkursu i potraw 

regionalnych.  

6. W przypadku przygotowania wydawnictwa pokonkursowego organizator ma prawo 

wykorzystać je w tej publikacji i innych materiałach promocyjnych w kraju  

i zagranicą.  

7. Prace zgłoszone do konkursu organizator może nieodpłatnie wykorzystać na 

wybranych przez siebie polach eksploatacji,  

8. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą brane pod uwagę przez 

Komisję Konkursową.  

§16  

Terminy konkursu:  

1. Czas trwania konkursu 03 lipiec 2022 roku, godz. 16:00-19:00 

2. Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 03 lipiec 2022 roku podczas 

trwania „Powiatowego Pikniku Ludowego”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 1  

Zgłoszenie nr ..............................  
                              (wypełnia organizator)  

Konkursu kulinarnego na najlepszą tradycyjną potrawę regionu Tomaszowskiego  

Konkurs kulinarny 

  

1.Nazwa wystawiającego potrawę: ….………...…..…..….…..…..….…..….…..……..……..  

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

 

2. Adres …………………………………………………………………………………………... 

 

3. Imię i Nazwisko osoby reprezentującej zgłaszającego …........……....………..……...….  

 

4. Numer telefonu, adres e-mail osoby reprezentującej zgłaszającego ……..…..…….....  

 

Nazwa potrawy konkursowej: …………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Składniki:…………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 

Opis przygotowania 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję podane warunki konkursu oraz wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów w celach promocyjnych, zgodnie z Ustawą  

z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)  

                                                                                    

Data i czytelny podpis osoby reprezentującej uczestnika konkursu 

 

…………………………………………………………………..  

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku podczas Powiatowego 

Pikniku Ludowego organizowanego przez  Zarząd Powiatowy PSL w Tomaszowie Lubelskim 

w Podhorcach, w terminie 03-07-2022 poprzez umieszczanie zdjęć na stronach internetowych 

Organizatora, publikacjach pokonkursowych oraz profilach społecznościowych w celach 

informacji i promocji organizatorów i działań w ramach imprezy. 
 

 

data i czytelne podpisy wszystkich członków delegacji – uczestników 

 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 


