
REGULAMIN KONKURSU
dla Kół Gospodyń Wiejskich

na najlepszą potrawę regionalną

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia konkursu dla kół gospodyń

wiejskich  na  najlepszą  potrawę  regionalną  zaprezentowaną  podczas  XI
Kujawskiego Festiwalu Pieśni Ludowej w Inowrocławiu.

2. Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych  w  Bydgoszczy  we  współpracy  z  Urzędem  Marszałkowskim
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3. Konkurs przeprowadzony będzie w ramach Jarmarku Świętojańskiego w Parku
Solankowym Inowrocławia w dniu 26 czerwca 2022r. w godz. od 14:00 do 16:00.

II. CELE KONKURSU
1. Celem  konkursu  jest  zgromadzenie  wiedzy  o  regionalnych  potrawach

wytwarzanych od lat przez Koła Gospodyń Wiejskich w/g tych samych receptur
oraz promocja smaków kuchni Kujaw i Pomorza.

2. Cele szczegółowe konkursu: 
1) Zinwentaryzowanie potraw kulinarnych, które posłużą do wzmocnienia marki

oraz wzbogacenia produktu turystycznego Kujaw i Pomorza.
2) Promocja i prezentacja potraw kuchni lokalnej subregionu bydgoskiego opartej

na regionalnych produktach, 
3) Aktywizacja i promocja Kół Gospodyń Wiejskich oraz wsi kujawskiej, 

III. Beneficjenci KONKURSU
1. Uczestnikami konkursu mogą być Koła Gospodyń Wiejskich z obszarów powiatu

bydgoskiego,  inowrocławskiego,  mogileńskiego,  nakielskiego,  radziejowskiego,
sępoleńskiego, tucholskiego, świeckiego i żnińskiego: 

2. W konkursie uczestniczą potrawy wykonane przez Koła Gospodyń Wiejskich.
3. Zgłoszenie do konkursu jest akceptacją niniejszego regulaminu.

IV. KRYTERIA OCENY 
1. Oceny potraw dokona Komisja Konkursowa złożona z przedstawiciela 

Organizatora, oraz jego partnerów. 
2. Przy ocenie potraw Komisja Konkursowa uwzględniać będzie kryteria:

1) walory smakowe,(właściwy dobór przypraw, zachowanie proporcji)
2) oryginalność oraz związek z subregionem,
3) estetyka i sposób podania, wrażenie ogólne. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Przystąpienie do konkursu następuje po zapoznaniu się z regulaminem konkursu
na stronie  www.kolkarolnicze-bydgoszcz.pl oraz dostarczenie pocztą lub e-mailem
zgłoszenia do 23 czerwca 2022 r. na adres: inowroclaw-kolkarolnicze@wp.pl 
2. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do 

 urządzenia pokazu i zaprezentowania 1-go dania  na  stoliku konkursowym 
w Zakładzie Przyrodoleczniczym - miejsca rozstrzygnięcia konkursu oraz
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 serwowania  min.  20  jednakowych  dań  obiadowych  w  miejscu  wskazanym
przez Organizatora 

 załączenia opisu potrawy konkursowej tj. składu i sposobu wykonania
3.KGW  zabezpieczają  niezbędne  naczynia  oraz  sprzęt  do  prezentacji  potrawy
konkursowej na stoliku do oceny przez komisję konkursową
4. Na stoisku KGW biorących udział w konkursie jest możliwość degustacji i kupna
produktów i potraw
5 Rozstrzygnięcia konkursu, ogłoszenie wyników nastąpi podczas Festiwalu.
.6. Organizator konkursu zapewnia miejsce prezentacji oraz energię jedynie w celu
podgrzania przygotowanych potraw

VI. NAGRODY i BONUSY

1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody. 
2. W  konkursie  zaplanowano  nagrody  w  postaci  bonów  podarunkowych  do

zrealizowania w galerii SOLNA
Kategoria - „POTRAWY”

1. miejsce – 800,00 zł 
2. miejsce – 600,00 zł 
3. miejsce – 500,00 zł 
4. miejsce – 300.00 zł
5. miejsce – 200,00 zł 

3. Łączna pula nagród finansowych w konkursie wynosi 2.400 zł brutto
4. 12 KGW jako Uczestnicy konkursu otrzymają dyplom uczestnictwa oraz po 700,00

złotych na pokrycie kosztów przygotowania prezentacji rozliczanych rachunkami
lub paragonami opatrzonymi NIP 9670628165

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  wprowadzenia  do  regulaminu  zmian

wynikających z aktualnego porządku prawnego dotyczącego rozliczania KGW
2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania, zamieszczania informacji o

zwycięzcach konkursu z wykorzystaniem zdjęć imion, nazwisk jego  uczestnikach.
3. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki 

zawarte w regulaminie. 
4. Regulamin konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie organizatora, a 

także na stronie internetowej www.kolkarolnicze-bydgoszcz.pl 
5. Wszystkie kwestie, nie ujęte w niniejszym regulaminie ustala organizator.

VIII. Kontakt do Organizatora

Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy
ul. Jacewska 164; 88-100 INOWROCŁAW Tel. 52.3573002; 516069089; 
e-mail: inowroclaw-kolkarolnicze@wp.pl; www.kolkarolnicze-bydgoszcz.pl 

Opracowano dnia 19 czerwca 2022 
przez WZRKiOR Bydgoszcz 
(Marianna Radzieda, Henryk Sobczak)

http://www.kolkarolnicze-bydgoszcz.pl/
mailto:inowroclaw-kolkarolnicze@wp.pl
http://www.kolkarolnicze-bydgoszcz.pl/

