
 
 

                                                               
   Europejski Fundusz Rolny na rzecz                                                                        
        Rozwoju Obszarów Wiejskich                                  

1 

 

 
 

Regulamin konkursu 

„NAJLEPSZA POTRAWA REGIONALNA” 

 

1. CELE KONKURSU: 
 promocja lokalnych, regionalnych potraw tradycyjnych 
 kultywowanie i podtrzymywanie tradycji 
 promocja powiatu bialskiego 
 aktywizacja i promocja lokalnych wytwórców żywności 

 
2. ORGANIZATOR KONKURSU: 

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, w ramach 
imprezy plenerowej „przySMAKI POGRANICZA” 
 

3. UCZESTNICY KONKURSU: 
W konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne, koła gospodyń wiejskich, gospodarstwa 
agroturystyczne mające swoją siedzibę i  prowadzące działalność na terenie powiatu 
bialskiego. 
 

4. ZASADY KONKURSU: 
 Przystąpienie do konkursu i podanie nazwy potrawy następuje przez zgłoszenie udziału 

do Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej za pośrednictwem Gminnego/Miejskiego 
Ośrodka Kultury lub Urzędu Gminy/Miasta. 
Zgłoszenia można też dokonać: mailowo – karta zgłoszenia na stronie internetowej 
powiatu www.powiatbialski.eu, osobiście lub telefonicznie do Starostwa Powiatowego: 
Wydział Rozwoju i Promocji pok. 314 i 324, tel.:  83 35 11 362 lub 83 35 11 365. 

 Uczestnicy biorący udział w konkursie będą prezentować swoje potrawy na 
stanowiskach do tego przygotowanych przez organizatora według wskazanej kolejności. 

 Organizator podczas imprezy nie zapewnia dostępu do kuchni, stąd też nie będzie 
możliwości podgrzania potraw. Dlatego też w przypadku przygotowania przez uczestnika 
potraw na ciepło obowiązany jest on dostarczyć je w termosach, bądź naczyniach 
utrzymujących ciepło. 

 Organizator nie zapewnia transportu uczestników, ani potraw. 
 Potrawy konkursowe powinny być opatrzone informacją zawierającą nazwę i krótki opis 

przygotowania. 
 Zgłaszający potrawy do konkursu otrzymają w dniu uroczystości tabliczki z napisem 

„konkurs” do dodatkowego oznakowania potraw konkursowych. 
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5. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU: 

Konkurs odbędzie się w dniu 29 czerwca 2014 roku podczas imprezy plenerowej „przySMAKI 
POGRANICZA” na placu Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy 
Czas imprezy: 1200 – 1700. 
 

6. PRZEBIEG KONKURSU:  
 W celu rozstrzygnięcia konkursu Starosta Bialski powoła komisję konkursową 
 Potrawy będą oceniane tylko w jednej kategorii: najlepsza potrawa regionalna  
 Kryteria oceny zgłoszonych do konkursu potraw: 

 
I. Związek produktu z regionem -                              10 pkt. 

w tym: tradycyjne metody wytwarzania (krótki opis przygotowania potrawy), wykorzystane 
surowce  
 

II. Sposób prezentacji -                                                  10 pkt. 
w tym: wygląd, estetyka i sposób podania  
 

III. Walory smakowe i zapachowe-                              10 pkt. 

Maksymalnie można uzyskać 30 punktów. 

 Komisja konkursowa wyłoni laureatów, którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe – 
dla zdobywców miejsc I, II i III oraz trzy równorzędne wyróżnienia. Uczestnicy otrzymają 
dyplomy pamiątkowe. 

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 29 czerwca 2014 r. podczas imprezy 
przySMAKI POGRANICZA. 
 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji imion, nazwisk, zdjęć 

i informacji o laureatach i uczestnikach konkursu. 
 Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o potrawach 

konkursowych w swoich materiałach promocyjnych. 
 Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnik wyraża zgodę na warunki zawarte 

w regulaminie. 
 

 


