
 

 

 

Regulamin konkursu kulinarnego  

„Smaki Wesela Boryny” 

 
1. Organizatorami Konkursu są: Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” 

 

2. Celem Konkursu jest aktywizacja i zaangażowanie mieszkańców obszaru LGD „Region 

Włoszczowski” do udziału w życiu społecznym i kulturalnym regionu. 

 

3. Przedmiot konkursu: Ocenie podlegać będą potrawy, które według tradycji mogły być 

podawane na Weselu Boryny przygotowane podczas pikniku „Reymont w gościnie u Hetmana”    

 

4. Uczestnicy: Koła Gospodyń Wiejskich , zespoły ludowe, stowarzyszenia, fundacje z obszaru 

LGD, rady sołeckie, podmioty ekonomii społecznej, grupy nieformalne, szkoły. 

 

5. Zasady udziału:  

- W Konkursie mogą wziąć udział minimum 3-osobowe ekipy reprezentujące dany podmiot, 

grupę. 

- Każdy podmiot zobowiązany jest do dostarczenia wypełnionej karty zgłoszenia do dnia  

21 kwietnia 2018r. na adres: 

Lokalna Grupa Działania 

„Region Włoszczowski” 

ul. Wiśniowa 23 

29-100 Włoszczowa 

- Wzór karty zgłoszenia do pobrania ze strony internetowej: www.lgd-region-wloszczowa.pl 

- Ilość ekip startujących w Konkursie nie może przekroczyć 8. W przypadku zgłoszenia 

większej niż zakładana ilość Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do powołania jury 

selekcyjnego, które na podstawie zgłoszeń dokona wyboru uczestników. 

- Jedna ekipa może zgłosić jedną potrawę. 

- O zakwalifikowaniu uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie do 25 kwietnia 2018r. 

- Organizatorzy zapewniają zgłoszonej grupie 300 złotych  na zakup produktów potrzebnych 

do przygotowania  potrawy konkursowej. 

- Każda ekipa ma za zadanie przygotować minimum 100 porcji potrawy konkursowej. 

- Wszelkie próby działania niezgodnie z regulaminem Konkursu będą skutkować 

dyskwalifikacją uczestnika 

- Organizator zapewnia namiot wystawienniczy wyposażony w stół i dwa krzesła 



 

 

 

 

- Wystawcy otrzymują niezbędne naczynia jednorazowe do wydawania potrawy oraz 

zagospodarowanie czystości wokół namiotu wystawienniczego  

 

6. Przebieg Konkursu: 

- Konkurs odbędzie się 5 maja 2018r., na terenie Placu Wolności (rynek)we Włoszczowie 

- Ocenie jury konkursowego podlegać będą walory smakowe, wygląd i prezentacja potrawy 

oraz oryginalność przepisu 

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieujawniania tożsamości członków jury 

- Degustacja i ocena potraw rozpocznie się o godzinie 16.00 

- Po dokonanej ocenie jury przyzna atrakcyjne nagrody za zajęcie I, II i III miejsca. Wręczenie 

nagród nastąpi ok. godz. 17.30 w dniu 5 maja 2018r. 

- Stanowisko pracy po jej zakończeniu musi zostać uporządkowane.  

 

7. Informacje dodatkowe dotyczące Konkursu: 

- Biuro Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” – tel. 41 394 14 05 

 


