
Regulamin konkursu kulinarnego „Wiosenne Sałatki” 

I . ORGANIZATORZY 

Organizatorem konkursu jest Fundacja ANIMACJA we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Pleszew 

i Stowarzyszeniem ,,Przyszłość Kotlina” 

II.DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU 

Prezentacja konkursowa i degustacja potraw odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r.(poniedziałek)                      

o godzinie 15:00-18.00. Tego samego dnia nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.  

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

w Pleszewie 

KOMISJA KONKURSOWA W SKŁADZIE: 

1. Paula Bartczak-Kołodziejczak– właścicielka ''Catering  Comfort'' 

2. Lucyna Roszak- prezeska Fundacji Animacji,  

3. Monika Nowaczyk- nauczycielka przedmiotów gastronomicznych w Zespole Szkół 

Technicznych w Pleszewie 

4. Justyna Zawieja – autorka książek Kuchnia PRL-u, Pomidory na start 

 III.CEL KONKURSU:  

- promocja potraw wiosennych,  

- aktywizacja Seniorów i Seniorek z Miasta i Gminy Pleszew oraz powiatu jarocińskiego 

 - wymiana doświadczeń i przepisów, 

 - budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych, pomiędzy powiatami jarocińskim i pleszewskim 

 IV. ADRESACI KONKURSU 

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

jarocińskiego – uczestników programu Senior + 

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 maja 

(wtorek) 2018r.  

W dniu konkursu należy wypełnić oświadczenie (na miejscu).  

Dania Konkursowe można zgłaszać w kategorii "Wiosenna Sałatka"  która może składać się z owoców, 

warzyw, mięsa , wg uznania uczestników – przygotowana indywidualnie przez uczestnika, zamówiona 

z firmy cateringowej zostaje wyeliminowana z konkursu.  

Jeden uczestnik zgłasza swój udział poprzez przygotowanie jednej sałatki. 

(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.   



 

 

VI. OCENA PRAC 

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

zostanie w kategoriach: - smak, - związek z porą roku (wiosną), - 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, II i III miejsca - nagrody główne                         

w formie rzeczowej (sprzęt AGD)  Za zajęcie IV i V miejsca książki kulinarne.  

Komisja przyzna może przyznać wyróżniania. 

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają upominki rzeczowe ufundowane przez Stowarzyszenie 

,,Przyszłość Kotlina” w ramach realizacji projektu Festiwal Smaku i Uśmiechu w ramach konkursu: 

"Festiwal Smaku i Uśmiechu" w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego ogłoszonym przez: Starostwo Powiatowe w Jarocinie - Wydział Oświaty i Spraw 

Społecznych 

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 ANIMACJA  Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w 

Pleszewie ul. Bolesława Krzywoustego 3, 63-300 Pleszew 

 

                                                         Zapraszamy do udziału i życzymy wielu pomysłów 


