
Regulamin konkursu kulinarnego „Ryby na 100 sposobów”

I. Przepisy ogólne

1.1. Organizatorem konkursu jest Gmina Słupsk z siedzibą w Słupsku przy ulicy Sportowej 34.
Konkurs adresowany jest do gospodyń, kucharek, innych osób zajmujących się kucharstwem 
niezawodowo.
1.2. Celem konkursu jest:

• Wzrost spożycia ryb jako produktu lokalnego z wykorzystaniem regionalnych 
przepisów kulinarnych
• Integracja społeczności lokalnej obszaru SGR

1.3.Promocja  konkursu:  informacje  na  stronie  www.gminaslupsk.pl,  www.sgr.org.pl, 
informacja  na  stronach  gmin  należących  do  SGR  (w  miarę  możliwości).  Przekazanie 
informacji o konkursie do lokalnych mediów.
1.4. Zaprezentowane potrawy i  ich receptury zostaną zebrane w wydawnictwo kulinarne 
(książeczka drukowana) i zaprezentowane w formie przepisów. Wydawnictwo posłuży jako 
oferta promująca obszar  SGR do rozdawnictwa turystom w hotelach i  pensjonatach oraz 
innych miejscach noclegowych na terenie SGR. 

II. Przepisy dotyczące przygotowania potraw
2.1. Prezentacja potraw odbędzie się podczas imprezy „Ryby 2012” w dniu 10 czerwca na 
terenie Parku Wodnego Redzikowo. 
2.2. Każdy zespół ma do przygotowania potrawy z trzech gatunków ryb – śledź, dorsz i 
pstrąg. Produkty niezbędne do przygotowania potrawy uczestnicy zapewniają we własnym 
zakresie.
2.3. Potrawy powinny być przygotowane do prezentacji na półmiskach po 10 małych porcji z 
każdego gatunku ryb tak aby możliwa była degustacja przez jury. Do potraw powinna być 
załączona prezentacja ( na kartce formatu A4 złożonej na pół ) zawierająca: nazwę potrawy i 
przepis przygotowania. 
2.4. Jury po degustacji nagrodzi najlepszą potrawę z każdego gatunku ryby.  Zwycięzcy 
otrzymają nagrody.
2.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej 
jakości estetycznej, niespełniających wyżej wymienionych wymogów.

III. Terminarz

3.1. Konkurs wraz z regulaminem zostanie ogłoszony w dniu 16.05.2012 r. na 
www.gminaslupsk.pl i www.sgr.org.pl , stronach www pozostałych gmin należących do 
obszaru SGR. Informacja zostanie też przekazana mediom lokalnym.
3.2. Termin zgłaszania zespołów do konkursu - 4.06.2012 r. do godziny 10 na adres mailowy: 
marketing@parkwodnyredzikowo.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 59 841 25 51 wew. 
22 . 
W dniu konkursu potrawy należy dostarczyć do godziny 14 do oznaczonego pawilonu na 
placu przed Parkiem Wodnym Redzikowo.
3.3. Laureata konkursu wyłoni jury konkursu złożone z trzech osób, w tym zawodowego 
kucharza.
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3.4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas festynu „Ryby2012” w dniu 10 czerwca w 
Parku Wodnym Redzikowo na scenie około godziny 17.

IV. Nagrody

4.1. Organizator przewiduje 3 główne nagrody rzeczowe – za każdy przepis z gatunku ryby 
przysługuje jedna nagroda dla autora lub autorów w przypadku prac zbiorowych,  dyplomy 
oraz fartuszki ochronne z logo konkursu, pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia.
4.2. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom w dniu festynu „Ryby 2012” w dniu 10 czerwca 
2012 r.

V. Wykorzystanie pracy konkursowej

5.1. Autor/autorzy prac przystępując do konkursu oświadcza/ją, że wyraża/ją zgodę na 
publikację swojego wizerunku i zaprezentowanego przepisu w wydawnictwie kulinarnym, 
które powstanie po konkursie jako produkt operacji.

VI.  Informacja o konkursie
 6.1. Osobą upoważnioną do udzielania informacji o konkursie jest pani Ewa Guzińska - 
referent ds. promocji i sprzedaży nieruchomości,  e-mail: ewag@gminaslupsk.pl, tel.(59) 842 
84 60 wew. 48
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