
 
Nr konta SBP Piaski (o/Trawniki), nr rach.: 90 8689 0007 2000 0323 2000 0020, NIP:713-00-17-474,  REGON:001038163 

 

 
REGULAMIN 

Konkursu Potraw Regionalnych 

na najlepszą potrawę regionalną w 2022r. 

 o nagrodę Wójta Gminy Trawniki 

Damiana Daniela Baja 

                        

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach. 

Fundatorem nagród jest Wójt Gminy Trawniki- Damian Daniel Baj. 

Cele konkursu: 

1. Przypomnienie i kultywowanie kulinarnych tradycji naszego regionu, w szczególności zaś 

potraw, które gościły na tradycyjnym polskim stole na terenie Gminy Trawniki oraz                      

w dolinach: Wieprza i Giełczwi. 

2. Identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o regionalnych produktach żywnościowych,                         

wytwarzanych w gospodarstwach domowych. 

3. Promocja potraw regionalnych. 

4. Aktywizacja społeczności lokalnej, sołectw, stowarzyszeń, klubów. 

5. Wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami. 

6. Budowa tożsamości kulturowej regionu w oparciu o tradycje przekazywane z pokolenia na 

pokolenie. 

7. Zebranie przepisów, które posłużą w przyszłości do przygotowania publikacji na temat               

potraw związanych z regionem dwóch dolin: Wieprza i Giełczwi. 

Przedmiot konkursu: 

Do konkursu można zgłosić potrawy regionalne pochodzenia zwierzęcego (np. dania mięsne,                

rybne, z drobiu, wędliny, sery) oraz produkty regionalne pochodzenia roślinnego, wraz z opisem wy-

konania, które wytwarzane są w małej skali (nie w celach komercyjnych), tradycyjnymi metodami 

oraz wywodzą się z tradycji i zwyczajów kultywowanych w regionie. 

Zasady udziału w konkursie: 

1. Uczestnikami konkursu mogą być: osoby indywidualne, sołectwa, kluby, stowarzyszenia i Koła 

Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Trawniki oraz z gmin ościennych. 

2. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie komisji konkursowej ani członkowie ich rodzin. 

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz                            

dostarczenie do dnia 10.07.2022r. czytelnie wypełnionej Karty Zgłoszenia oraz zgody na                               

przetwarzanie danych osobowych. Karty zgłoszeniowe można dostarczyć: 

- osobiście do Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach, lub listownie na adres: Gminny Ośrodek 

Kultury w Trawnikach, 21-044 Trawniki lub fax-em: 81/ 5856038 lub pocztą e-mail:  

sekretariat@goktrawniki.pl 
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4. Gotowy formularz karty zgłoszeniowej znajduje się na stronie internetowej Gminnego Ośrodka 

Kultury w Trawnikach www.goktrawniki.pl, a także w siedzibie GOK. 

5. Osoby, które zgłosiły uczestnictwo w konkursie zobowiązane są w dniu tegorocznej „Trawnickiej 

Zaciery”, tj. 24.07.2022 r. do godz. 15.00 dostarczyć przygotowane potrawy wraz z przepisem ich 

wykonania do stoiska promocyjnego organizatora. 

6. Organizator zapewnia uczestnikom stoisko wystawiennicze, tj. stół. 

Ocena i nagrody 

1. Oceny potraw dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

2. Sposób punktacji Jury: 

- smak potrawy (1 ÷ 5 punktów) 

- identyfikacja regionalna (0 ÷ 2 punktów) 

- estetyka wykonania i podania potrawy (1 ÷ 2 punktów) 

Maksymalnie uczestnik może otrzymać 9 punktów. 

3. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

4. Komisja i organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podziału nagród. 

5. Po rozstrzygnięciu konkursu odbędzie się degustacja wszystkich potraw. 

6. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpią w trakcie wydarzenia- „Trawnicka Zaciera”                 

w Trawnikach w dniu 24.07.2022r. 

Postanowienia końcowe 

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

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w treści oraz 

wykładni niniejszego regulaminu. 

3. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na                       

przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu (w tym publikacji prasowych                 

i internetowych). 

4. Zgłoszenie potrawy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem prawa na rzecz organizatora 

do publikacji informacji o tychże potrawach konkursowych w wydawnictwach wszelkiego typu, wy-

dawanych przez organizatora oraz do wykorzystania na wybranych przez organizatora polach eks-

ploatacji, jako element promujący Gminę Trawniki, bez uiszczania autorowi należności finansowych. 

Finał konkursu odbędzie się w dniu 24.07.2022 r. podczas wydarzenia- 

„Trawnicka Zaciera” w Trawnikach. 

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu: 81/5856038. 

http://www.goktrawniki.pl/

