
Regulamin konkursu kulinarnego „Bogaczowicka zupa”     

 

 

 

 1. Organizator konkursu: 

Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne  z siedzibą w Starych 

Bogaczowicach, 58-312, przy Ul. Głównej 148. 

Data i miejsce rozstrzygnięcia konkursu: 

Dostarczenie przygotowanych wcześniej potraw, prezentacja konkursowa, degustacja potraw oraz 

rozdanie nagród odbędzie się 10 czerwca 2017  w godz. 15.00 – 18.00  na Stadionie Sportowym w 

starych Bogaczowicach podczas imprezy III Dni Gminy Stare Bogaczowice. 

 2. Cel konkursu: 

 promocja regionu poprzez wylansowanie potrawy regionalnej „Bogaczowickiej zupy”  

 prezentacja kuchni regionalnej,  

 wymiana doświadczeń i przepisów. 

 aktywizacja i integracja mieszkańców sołectw gminy Stare Bogaczowice 

 zostanie wyłoniona „Bogaczowicka zupa” – potrawa lokalna promująca gminę Stare 

Bogaczowice 

 3. Adresaci konkursu: . 

 Konkurs adresowany jest  do  mieszkańców gminy Stare Bogaczowice. 

 4. Warunki uczestnictwa: 

a) Do konkursu może przystąpić pełnoletni mieszkaniec gminy Stare Bogaczowice. Dopuszcza 

się zgłoszenie potrawy przez osobę niepełnoletnią wspólnie z pełnoletnim opiekunem.                                                   

b) Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który należy dostarczyć do Gminnego Centrum 

Edukacyjno –Społecznego ul. Główna 148, 58-312 Stare Bogaczowie, tel. 748443503, lub 

przesłać skan wypełnionego i podpisanego zgłoszenia meilem na adres: centrumstbog@op.pl  

c) Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 czerwca  2017 roku. Dopuszcza się 

zgłoszenie potrawy także w dniu imprezy tj. 10.06.2017 do godz. 15.00  

d) Konkurs skierowany jest do amatorów – osób fizycznych, przedstawicieli sołectw, osób 

niezajmujących się zawodowo gotowaniem. 

 

5. Informacje organizacyjne: 

• Uczestnicy konkursu przygotują minimum 6 litrów zupy. 

• Wszyscy uczestnicy konkursu, w dniu 10 czerwca do godz. 15.30 dostarczają zupę wraz z 

przepisem i ciekawą nazwą zupy w swoim naczyniu zapewniającym utrzymanie ciepła do 

wyznaczonego miejsca przez organizatora (  namiot oznaczony napisem „Konkurs kulinarny” na 

Stadionie Sportowym ) , potwierdzają w ten sposób swój udział w konkursie. 

• W godz. 15.30 – 16.00 powołane jury będzie degustować i oceniać przygotowaną potrawę. 

Pozostałą ilość zupy, po ocenie przez jury,  Organizator konkursu serwuje publiczności 

zgormadzonej na Dniach Gminy.  

• Uczestnicy obowiązkowo muszą posiadać swoje naczynia, w  których będzie znajdować się 

zgłoszona do konkursu zupa ( garnek lub termos, chochlę). 

• Organizator nie zapewnia urządzeń do podgrzewania / gotowania zupy. 
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• Wydawaniem zupy dla publiczności zajmie się Organizator,  odbędzie się to wyłącznie po 

obradach jury po godz. 16.00. 

 

 6. Ocena prac: 

Oceny potraw dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.  Będzie oceniać : 

 smak  potrawy, 

 oryginalność i pomysłowość 

 wykorzystanie produktów lokalnych 

 ciekawą nazwę i dostarczenie przepisu w wersji papierowej 

Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

7.   Komisja konkursowa: 

W skład Komisji Konkursowej wejdą: 

 przedstawiciele punktów gastronomicznych zlokalizowanych na terenie gminy Stare 

Bogaczowice 

 przedstawiciele władz gminnych 

 8.  Nagrody: 

 Komisja konkursowa przyzna następujące nagrody: 

 za zajecie I miejsca uczestnik otrzyma voucher podarunkowy o wartości 500 zł.  

 za zajęcie II miejsca uczestnik otrzyma voucher podarunkowy o wartości 200 zł. 

 za zajęcie III miejsca uczestnik otrzyma voucher podarunkowy o wartości 100 zł. 

W godzinach 16.00 – 17.00 zostanie przeprowadzony także konkurs   ›NAGRODA 

PUBLICZNOŚCI‹ , w trakcie którego publiczność biorąca udział w Dniach Gminy i 

degustująca zgłoszone do konkursu zupy ma możliwość zagłosowania na zupę uznaną przez 

siebie za najsmaczniejszą. 

Głosowanie na specjalnie przygotowanych kuponach konkursowych rozdawanych w trakcie 

imprezy przez organizatora. 

UWAGA: Wszystkie kupony biorą udział w losowaniu nagrody niespodzianki . Losowanie 

odbędzie się ok godz. 18.00 tuż przed losowaniem nagród z loterii fantowej. 

 9. Postanowienia końcowe: 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć  i informacji                               

o zwycięzcach  i uczestnikach konkursu, 

 Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zamieszczania informacji o potrawach 

konkursowych  w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych. Poprzez przystąpienie 

do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie, 

 Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Gminnego Centrum  

Edukacyjno – Społecznym w Starych Bogaczowicach przy ul. Głównej 148, a także na 

stronie internetowej www.centrum.pbox.pl . 

 Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustalają  organizatorzy. 

10. Kontakt: Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem tel. 748443503. 
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Formularz zgłoszeniowy  

na konkurs kulinarny „Bogaczowicka zupa” 

 

 

Imię i nazwisko zgłaszającego: …………………………………………………….. 

Wiek:…………………………. 

 

Adres: Gmina:………… ………………… Miejscowość: …………………...…….  

 

Telefon:…………………………………… 

 

Nazwa potrawy:………………………………….. 

 

Zgłaszam chęć uczestnictwa w w/w konkursie. Zobowiązuję się przybyć w dniu 

imprezy tj. 10 czerwca 2017  na Stadion Sportowy w Starych Bogaczowicach  wraz   

z przygotowaną wcześniej zupą. 

 

Osoby uczestniczące w imprezie wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie ich 

wizerunku w ewentualnych materiałach filmowych, radiowych, publikacjach 

promocyjnych realizowanych przez Organizatora. 

 

 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego 

najpóźniej do dnia 10.06.2017 r. Zgłoszenia można dokonać poprzez wysłanie formularza 

zgłoszeniowego pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu zgłoszenia, a nie data wysłania ) lub 

poprzez dostarczenie osobiście do biura Gminnego Centrum Edukacyjno –Społecznego w Starych 

Bogaczowicach przy ul. Głównej 148, 58-312, lub poprzez  e-mail: centrumstbog@op.pl 

 

 

 

…………………………………    ………………………………. 

Data        podpis 
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