
 
 
1. Założenia ogólne 

1.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sportu w Postominie. 
1.2. Konkurs odbędzie się w dniu 01 maja 2011 roku podczas imprezy „GMINA 

POSTOMINO NA FALACH DO EUROPY” w Nacmierzu, której 
organizatorem jest Bałtyckie Stowarzyszenie Agroturystyczne. 

1.3. Celem konkursu jest promocja kuchni regionalnej/tradycyjnej z terenu 
Gminy Postomino. 

 
2. Warunki uczestnictwa 

2.1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy, sołectwa, grupy nieformalne, 
organizacje, osoby fizyczne i firmy  z terenu Gminy Postomino.  

2.2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie zobowiązane są do dokonania 
zgłoszenia na załączonym formularzu. Zgłoszenia winny być dostarczone 
do Centrum Kultury i Sportu w Postominie, 76 – 113 Postomino 97, 
tel./fax. 59-810-93-73, e-mail: ckis@postomino.pl Termin nadsyłania 
zgłoszeń upływa 27 kwietnia 2011 roku. 

 
3. Zasady organizacyjne 

3.1. Organizator konkursu zapewnia uczestnikom miejsce na specjalnie do tego 
celu przygotowanym stoisku, gdzie wystawiane będą potrawy konkursowe. 

3.2. Zgłoszone produkty zostaną wykorzystane do promocji dziedzictwa 
kulinarnego Gminy Postomino z możliwością jego zaprezentowania się 
podczas Jarmarku Pomorskiego w Bytowie lub w innych Jarmarkach 
kulinarnych.  

3.3. Potrawy prezentowane powinny być w momencie oceny Jury gotowe 
do spożycia (poporcjowane i ciepłe). 

3.4. Uczestnicy konkursu mogą promować jak również sprzedawać swoje 
produkty/potrawy odwiedzającym festyn. 

3.5. Każda potrawa zostanie oceniona przez Jury w następujących kategoriach: 

− smak 

− wygląd  

− sposób zaprezentowania potrawy/produktu 

− nazwa 

− oryginalność 
Każdy z Jurorów oceniając daną potrawę/produkt przyznaje od 0 do 5 
punktów w w/w kategoriach. Na podstawie sumy uzyskanych punktów 
zostaną wyłonione trzy zwycięskie potrawy/ produkty (decyduje 
najwyższa liczba punktów) oraz wyróżnienia. Zastrzega się możliwość 
innych rozstrzygnięć komisji jeśli członkowie tak zadecydują. 

3.6. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia. 
3.7. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną tego samego dnia podczas 

Imprezy „Gmina Postomino na Falach do Europy” ok. godz. 17.00. 
 

4. Informacje dodatkowe: 
4.1. Potrawy należy dostarczyć w niedzielę,  

01 maja 2011 r. do godz. 15.30  
- osoba do kontaktu Maria Lech-Szajner. 

4.2. Podczas oceny potraw przez Jury (ok. godz. 16.00) przy stoisku 
konkursowym winien przebywać przedstawiciel zgłaszającego w celu 
zaprezentowania potraw, udzielenia odpowiedzi Jury. 

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu. 

 


