
Regulamin konkursu kulinarnego „Jesień na talerzu” 

 

I . ORGANIZATORZY 

Organizatorem konkursu jest  

Fundacja ANIMACJA we współpracy z  

Urzędem Miasta i Gminy Pleszew i  

Polskim Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów w Pleszewie  

 II.DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU 

Prezentacja konkursowa i degustacja potraw odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 r.(wtorek)  o 

godzinie 14:00  Tego samego dnia nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.  

W Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie ul. Bolesława Krzywoustego 3 w 

Pleszewie 

KOMISJA KONKURSOWA W SKŁADZIE: 

1. Arkadiusz Ptak – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 

2. Marcin Wygralak- Właściciel Restauracji Frascati 

3. Irena Skowrońska – Przewodnicząca Zarządu w Pleszewie PZERiI 

4. Justyna Zawieja – autorka książki Kuchnia PRL-u 

 III.CEL KONKURSU:  

- promocja potraw jesiennych,  

- aktywizacja Seniorów i Seniorek z Miasta i Gminy Pleszew, 

 - wymiana doświadczeń i przepisów, 

 - budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych.  

 IV. ADRESACI KONKURSU 

Konkurs adresowany jest do Seniorek i Seniorów z Miasta i Gminy Pleszew 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 

Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz zgłoszenie 

się telefoniczne lub osobiste w Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie ul. 

Bolesława Krzywoustego 3. Zgłoszenia Przyjmuje Emilia Golińska +48 519555974 do dnia 22 listopada 

(środa) 2017r.  

W dniu konkursu należy wypełnić oświadczenie (na miejscu).  

Dania Konkursowe można zgłaszać w kategoriach: 

1. Ciasta 

2. Przetwory 

3. Zupy/dania główne. 

Jeden uczestnik zgłasza swój udział wybierając tylko jedną kategorię. 



(Organizator podczas trwania konkursu zapewnia dostęp do kuchni jedynie w celu podgrzania 

przygotowanych potraw). Uczestnicy przygotowują konkursowe potrawy na własny koszt.   

Po rozstrzygnięciu konkursu odbędzie się degustacja wszystkich potraw.  Jeden uczestnik może 

zgłosić do konkursu maksymalnie jedną potrawę.  

 

VI. OCENA PRAC 

Oceny potraw dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Każda potrawa oceniona 

zostanie w kategoriach: - smak, - związek z porą roku (jesienią), - oryginalność, - łatwość 

przyrządzania, - estetyka –zachowanie proporcji, sposób serwowania, kolorystyka, wrażenie ogólne. 

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

konkursowej zostanie sporządzony protokół.  

 

VII. NAGRODY 

Komisja konkursowa przyzna następujące nagrody: Za zajęcie I i II miejsca - nagrodę główną w formie 

rzeczowej (sprzęt AGD)  Za zajęcie III miejsca – bon na catering o wartość 100 zł.  

Komisja przyzna również wyróżniania bony na usługę cateringową o wartości 50 zł oraz bony do 

restauracji o wartości 50 zł.  

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają upominki rzeczowe.  

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć  i informacji o 

zwycięzcach i uczestnikach konkursu.  

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o  potrawach 

konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych.  

3.   Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki  zawarte  w 

regulaminie.  

4. Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu.  

5. Regulamin konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie organizatora, a także na stronie 

internetowej www.cwio.pleszew.pl  

6. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala organizator.  

 IX. KONTAKT Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu +48 519555974 lub w 

siedzibie organizatora Fundacja AIMACJA  Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie 

ul. Bolesława Krzywoustego 3, 63-300 Pleszew 

 

                                                         Zapraszamy do udziału i życzymy wielu pomysłów 


