„Kulinarne Dziedzictwo Regionu Bartoszyckiego”
- Święto Pieroga Regulamin Konkursu
7 września 2008 r.

I Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs kulinarny pod nazwą
„Kulinarne Dziedzictwo Regionu Bartoszyckiego” – Święto Pieroga.
II Organizatorzy
Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta (Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego) z
siedzibą w Bartoszycach przy ul. Boh. Monte Cassino 1.
III Cel konkursu
Celem konkursu jest:
 promowanie regionalnych tradycji kulinarnych wywodzących się z róŜnych kultur i
wspólnot narodowościowych,
 popularyzowanie dziedzictwa kulinarnego wśród mieszkańców miasta,
 rozbudzenie inicjatywy i pomysłowości uczestników konkursu poprzez prezentację
wyrobów,
 integracja mieszkańców róŜnych narodowości zamieszkujących region bartoszycki.
IV Uczestnicy konkursu
Konkurs przewiduje podział uczestników na dwie kategorie:
(1) mieszkańców, którzy chcą podzielić się swoimi zdolnościami i tradycjami kulinarnymi
w zakresie przygotowywania pierogów oraz
(2) osób zawodowo zajmujących się gotowaniem, reprezentujących bartoszyckie
restauracje i hotele.
V Warunki uczestnictwa
1. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przygotowania pierogów wg tradycji
rodzinnego domu na specjalnie przygotowanych stanowiskach oraz ciekawego,
oryginalnego przedstawienia gotowego produktu.
2. Udział w konkursie następuje na podstawie zgłoszenia uczestnika na zasadach
podanych w punkcie VI.
VI Zgłoszenie do konkursu
1. Zgłoszenie uczestnika do konkursu polega na wypełnieniu formularza
zgłoszeniowego, który moŜna uzyskać poprzez:
 osobisty kontakt z jednostką organizującą konkurs (adres Urząd Miasta Bartoszyce,
ul. Boh. Monte Cassino 1) - Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego, pok. nr 15
 Gminne Centrum Informacji (ul. Boh. Warszawy 96, tel. 089 762 98 80),
 kontakt drogą internetową (e-mail: promocja@bartoszyce.pl),
 kontakt telefoniczny (nr telefonu: 089 762-98-03).
2. Dane wymagane w formularzu zgłoszeniowym:
 dane osobowe (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail),(nazwa i adres restauracji
lub hotelu w przypadku uczestników zawodowych),
 nazwę potrawy bądź potraw, które będą przygotowywane oraz jej (ich) krótką historię.
3. Zgłoszeń naleŜy dokonywać do dnia 25.08.2007 r.

Strona 1

„Kulinarne Dziedzictwo Regionu Bartoszyckiego”
- Święto Pieroga VII Zasady przeprowadzenia konkursu
1. Konkurs odbędzie się dn. 7 września 2008 roku. Rozpoczęcie konkursu o godz.
12:00 na Placu Konstytucji 3 Maja w Bartoszycach. KaŜdemu uczestnikowi konkursu
zostaną udostępnione stanowiska o godz. 10:30.
2. Organizatorzy zapewniają stanowisko produkcyjne.
3. Uczestnik zabezpiecza we własnym zakresie wszelki, niezbędny sprzęt do wykonania
potraw i ich prezentacji (patelnie, sztućce, naczynia, obrusy, itp.).
4. Czas pracy, od momentu wejścia na stanowisko do momentu zakończenia nie moŜe
przekroczyć 4 godzin.

1.
2.

3.
4.

VIII Rozstrzygnięcie konkursu
Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać Komisja Konkursowa, powołana przez
organizatorów konkursu.
Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena wyrobów - najsmaczniejszych blinów
przygotowanych przez uczestników konkursu w dwóch kategoriach:
a) mieszkańcy - miłośnicy i znawcy kuchni regionalnej,
b) zawodowi kucharze – przedstawiciele okolicznych restauracji i hoteli.
Wyniki zostaną ogłoszone przez Komisję Konkursową w dniu konkursu, po
zakończeniu rywalizacji.
Informacja o zwycięzcach i najsmaczniejszych wyrobach zostanie zaprezentowana
na łamach „Gońca Bartoszyckiego”, kwartalnika „Moje Bartszyce’’ oraz w „Radio
Bartoszyce”, TV kablowej „Bart – Sat” oraz TV kablowej „Vectra”.

IX Nagrody
1. Uczestnicy konkursu w obu kategoriach będą ubiegać się o nagrody rzeczowe.
Przewiduje się po trzy nagrody w dwóch kategoriach (I, II, III miejsce) oraz
wyróŜnienia we wszystkich kategoriach.
2. Nagrody w kategorii:
„mieszkańcy” - miejsca I, II, III :
- nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów,
- włączenie zwycięskiej potrawy do karty dań (menu) kilku bartoszyckich restauracji i
hoteli,
- umieszczenie przepisu oraz informacji o zwycięzcach na łamach „Gońca
Bartoszyckiego” i kwartalnika „Moje Bartoszyce’’,
„restauracje i hotele” - miejsca I, II, III :
- nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Miasta Bartoszyce,
- umieszczenie przepisu oraz informacji o zwycięzcach na łamach „Gońca
Bartoszyckiego” i kwartalnika „Moje Bartoszyce”.
X Postawienia końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian postanowień niniejszego
regulaminu konkursu.
2. Uczestnik zgłaszając pracę do konkursu, wyraŜa zgodę na udział w konkursie na
zasadach określonych w niniejszym regulaminie
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