
 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Gniewski Uniwersytet III Wieku.  

2. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 20 listopada 2015 r. podczas uroczystości  

   II Powiatowe Obchody Dnia Życzliwości i Pozdrowień. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Powiatowych Obchodach Dnia Życzliwości i Pozdrowień jest  

    przygotowanie przez przedstawiciela Uniwersytetu III Wieku przynajmniej jednej potrawy  

    regionalnej.  

 

II. CEL KONKURSU  

1. Cele Konkursu:  

− upowszechnianie walorów zdrowotnych i smakowych tradycyjnie wytwarzanych potraw  

   z ziemniaków  

− promocja regionalnego dziedzictwa kulinarnego,  

− kreowanie dań z ziemniaka jako produktu lokalnego,  

 

III. PRZEDMIOT KONKURSU  

Konkurs zorganizowany zostanie w kategorii: szandar kociewski, potrawy wpisanej przez 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na listę produktów tradycyjnych. 

 

IV. UCZESTNICY KONKURSU  

1. Uczestnikami konkursu są osoby fizyczne, reprezentujące uniwersytety III wieku powiatu  

    tczewskiego. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie potrawy regionalnej szandar  

    kociewski oraz załączenie przepisu na jego wykonanie. 

 

REGULAMIN 

konkursu kulinarnego 

pn. „Kociewska bulwa” 



3. Zgłoszenia na adres e-mail uniwersytetgniew@gmail.com lub listownie na adres Powiatowej  

    i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gniewie, Plac Grunwaldzki 16/17 należy przesłać w  

    terminie do 10 listopada 2015 r. 

 
V. FINAŁ KONKURSU 

 
1) finał konkursu odbędzie się w dniu 20 listopada 2015 r. podczas imprezy „II Powiatowe    

    Obchody Dnia Życzliwości i Pozdrowień” 

2) podczas finału nastąpi prezentacja i degustacja zgłoszonych potraw przez startujących  

w konkursie.  

 
 
VI. REGUŁY PRZEPROWADZENIA KONKURSU 
 
1. Uczestnicy konkursu będą mieli zabezpieczone przez organizatora stół do prezentacji oraz      

    talerzyki i sztućce umożliwiające konsumpcję potrawy.  

 
2. Uczestnicy zobowiązani są do przywiezienia gotowych już potraw i ich zaprezentowania  

    podczas konkursu.  

 
3. Wszelkie produkty niezbędne do wykonania potraw oraz ich koszty leżą po stronie  

    startujących w konkursie. 

 
VII. KRYTERIA OCENY  

Rozstrzygnięcia konkursu dokona Komisja powołana przez organizatorów konkursu  

w oparciu o następujące kryteria:  

1. walory smakowe  

2. wygląd i estetyka podania potrawy  

3. oryginalność receptury  

 
VIII. NAGRODY  
 

1. W konkursie „Kociewska bulwa” na najlepszy szandar kociewski przyznane zostaną 

dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

2. Konkurs realizowany jest ze środków Gminy Gniew. 

 

   


