
Konkurs kulinarny 

"Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Sadownego„ 

 

I. SPRAWY OGÓLNE 

1. Organizatorami Konkursu Kulinarnego dla Amatorów, odbywającego się w ramach promocji 

tradycyjnych potraw z regionu Sadownego i okolic, są:   

 Urząd Gminy w Sadownem, 

 Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem, 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem,   

 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni, 

a patronat nad nim obejmują: Wójt Gminy Sadowne, Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego, Starostwo Powiatowe w Węgrowie i Lokalna Grupa Działania „Bądźmy razem”. 

2. Celem głównym Konkursu jest promocja Sadownego wykorzystująca potencjał kulinarny regionu 

oraz kultywowanie tradycji kulinarnych wśród społeczności lokalnej. Podstawą prac konkursowych są 

produkty i surowce tradycyjne i lokalne, które przyczynią się do identyfikacji i wpisania dań oraz 

receptur na listę produktów tradycyjnych dla miejscowości Sadowne.  

3. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców, kół gospodyń wiejskich, grup nieformalnych, 

właścicieli gospodarstw agroturystycznych, restauratorów, producentów rybnych, myśliwych i kół 

łowieckich, producentów i wytwórców produktów lokalnych, rolników i ich rodzin oraz pozostałych 

pasjonatów tradycyjnej kuchni regionu, którzy zamieszkują lub prowadzą swoją działalność na terenie 

Gminy Sadowne. Uczestnicy Konkursu powinni wykazać się znajomością w przygotowaniu dań 

kulinarnych w autorskiej aranżacji. 

4. Konkurs ma zasięg regionalny. 

5. Konkurs odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2018 r. (niedziela) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Sadownem o godz.12.30. 

6. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury w składzie: 

 - Koordynatorzy Konkursu z ramienia Organizatorów: p. Ewa Piórkowska i p. Karolina Klimek, 

- Przewodniczący Jury: p. Jarosław Uściński – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i 

Cukierni w Warszawie oraz właściciel restauracji dachu Centrum Olimpijskiego „Moonsfer”, 

 - V-ce przewodniczący Jury: p. Zbigniew Łęgowski – szef kuchni Hotelu DoubleTree by Hilton Hotel & 

Conference Centre Warsaw, 

 - Sekretarz Jury: p. Maria Dobies - nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum Żywienia i 

Usług Gastronomicznych w Sadownem. 

7. Celem Konkursu jest: 



 Zachowanie dziedzictwa kulinarnego Sadownego, 

 Upowszechnianie wiedzy na temat zasad prawidłowego odżywiania się, 

 Wsparcie producentów produktów lokalnych i tradycyjnych, 

 Rozwój szlaku kulinarnego Sadownego i okolic. 

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W Konkursie bierze udział do 10 uczestników konkursu wyłonionych w drodze eliminacji z 

nadesłanych zgłoszeń.  

2. Osoby niepełnoletnie, chętne wziąć udział w Konkursie, powinny posiadać pisemną zgodę rodziców 

i/lub opiekunów na udział w Konkursie. 

3. Na czas Konkursu zawodników nie obowiązuje galowy strój kucharski.  

4. Zgłoszenia do Konkursu należy przesyłać obowiązkowo na konkursowych drukach zgłoszeniowych.  

Druk zgłoszeniowy dostępny jest na branżowych stronach internetowych:  

www.gok.sadowne.pl 

www.info.sadowne.pl 

www.liceumsadowne.pl 

lub w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem. 

5. Wszystkie zgłoszenia konkursowe należy przesyłać drogą elektroniczną do dnia 09.04.2018 r. na 

adres e-mail: goksadowne@wp.pl lub dostarczyć osobiście do Gminnego Ośrodka Kultury w 

Sadownem. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu dopuści dostarczenie formularza 

osobiście w dniu organizacji konkursu tj. 22.04.2018 r. do godziny 10:00. 

6. W sprawach merytorycznych i technicznych prosimy o kontakt z p. Marią Dobies (tel. 667 327 667) 

lub p. Ewą Piórkowską (tel. 502 086 989). 

7. Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w Konkursie podana zostanie do publicznej 

wiadomości do dnia 11.04.2018 roku na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w 

Sadownem -  www.gok.sadowne.pl lub w punkcie informacyjnym GOK w Sadownem.  

8. Zakwalifikowane ekipy kucharskie zobowiązane są koniecznie do potwierdzenia swojego udziału w 

Konkursie (drogą elektroniczną na adres e-mail: goksadowne@wp.pl lub osobiście w budynku GOK 

Sadowne) w terminie do dnia 13.04.2018 roku. 

Brak potwierdzenia uczestnictwa w Konkursie w wyznaczonym czasie, skutkować będzie 

dyskwalifikacją i zastąpienie ekipy ekipą rezerwową. 

 

III. ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów: 



- I etap - kwalifikacje (przygotowanie i nadesłanie receptur dań zgodnie z wymogami 

Organizatorów); 

- II etap - Konkurs Kulinarny i prezentacja potrawy;  

Potrawa przygotowana z tradycyjnych surowców powszechnie uprawianych i dostępnych w 

Sadownem; 

Prezentacja (multimedialna lub własna wypowiedź) potrawy konkursowej, w której skład wchodzą 

produkty tradycyjne i regionalne wytwarzane według tradycyjnych receptur z odpowiedniego 

surowca uzyskiwanego w warunkach przyrodniczo- klimatycznych Sadownego czy też surowce i 

produkty ekologiczne określane mianem produktów o podwyższonej jakości.  

2. Wszystkie zgłoszone do Konkursu potrawy uczestnicy przygotowują wcześniej w domu i tylko 

wystawiają je do Konkursu we wskazanym przez Organizatora miejscu na własnych naczyniach. 

3. Do II etapu Konkursu zakwalifikowanych zostanie 10 osób. 

4. Przedmiotem Konkursu może być potrawa zimna lub gorąca. 

5. O zakwalifikowaniu drużyny do II etapu Konkursu decyduje Kapituła Konkursu. 

6. Każdy uczestnik konkursu pokrywa koszty przejazdu oraz produktów użytych do wykonania dania 

konkursowego. 

7. Każda nadesłane zgłoszenie musi zawierać: 

- kwestionariusz zgłoszeniowy 

- nazwę potrawy 

- zdjęcie potrawy  

- wyszczególnione składniki z proporcjami podanymi na 10 porcji 

- opis wykonania dania 

8. Organizator dla każdego uczestników konkursu zapewnia: 

- stół roboczy  

- stół prezentacyjny 

- talerze do przekąski 

- talerze do dania głównego  

- sztućce 

- sprzęt multimedialny, laptop, projektor, ekran to ewentualnej prezentacji potrawy konkursowej; 

Niezbędny sprzęt potrzebny do przygotowania dań konkursowych, porcelanę do prezentacji potraw, 

drobny sprzęt kuchenny, itp. każdy z uczestników zabezpiecza we własnym zakresie (przywozi ze 

sobą). 

W przypadku konieczności podgrzania potrawy, będzie można skorzystać z pracowni gastronomicznej 

w ZSP w Sadownem. 

9. Osoby będą wpuszczane na stanowiska według wylosowanej kolejności. 



10. Na wyeksponowanie potrawy i prezentację uczestnik ma 20 minut,  

11. Zabrania się stosowania sztucznych dekoracji. 

 

IV. WARUNKI ORGANIZACYJNE 

1. Wszyscy sędziowie muszą być obecni przez cały czas rozgrywania Konkursu na swoim stanowisku 

pracy, by móc ocenić wszystkie przygotowane dania w momencie ich serwisu. 

2. Decyzje Kapituły Konkursu i składu sędziowskiego są ostateczne i niepodważalne. 

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone bezpośrednio po zakończeniu rywalizacji. 

4. Jury profesjonalne przyzna I, II i III miejsce na podstawie łącznej ilości punktów. Laureaci Konkursu 

otrzymają nagrody stosownie do zajmowanych miejsc. 

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych uczestników 

Konkursu, nazw, przepisów oraz wykorzystywanie zdjęć wykonanych podczas konkursu, w tym zdjęć 

osób i potraw. 

6. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości i zamieszczone w mediach. 

7. Każda praca wykonana przez uczestnika Konkursu winna być pracą autorską, przygotowaną 

specjalnie na dany Konkurs i nie będzie powtórzeniem pracy z innych konkursów. 

8. Organizator gwarantuje zachowanie danych uczestników Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych z dnia 29 lipca1997(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, pozycja 926 z późn.zm.) oraz zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. 

zm.). 

9. Każdy z uczestników Konkursu z chwilą nadesłania zgłoszenia automatycznie wyraża zgodę na 

gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywanie przez Organizatorów 

Konkursu jego wizerunku na potrzeby Konkursu i w celach marketingowo - organizacyjnych w/w 

Konkursu. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i lokalizacji Konkursu bez podania 

przyczyny. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie Konkursu. O wszelkich 

zmianach w regulaminie zostaną poinformowani uczestnicy Konkursu. 

 

V. SPOSÓB PUNKTACJI JURY 

1. Dania Konkursowe są oceniane wyłącznie przez Jury profesjonalistów, tj. takie, w którego skład 

wchodzą zawodowi kucharze, mający doświadczenie w ocenie dań konkursowych i cieszących się 

uznaniem środowiska gastronomicznego, oraz goście zaproszeni.  



Zgłoszone do konkursu dania podlegają ocenie przez Kapitułę powołaną przez Organizatora pod 

kątem: 

 Wyjątkowości: 

Produkt winien być wyjątkowy w swojej korelacji do miejscowości Sadowne i posiadać cechy 

charakterystyczne dla tego miejsca np. produkt wytwarzany w oparciu o lokalne produkty i/lub 

surowce, tradycyjnymi miejscowymi metodami lub w sposób charakterystyczny dla grupy ludności 

zamieszkującej obszar. 

 Jakości: 

Produkt reprezentuje region i jest jego wizytówką. Ocenie podlega: wygląd, właściwości 

organoleptyczne (smak, zapach), rodzaj i gatunek wykorzystanych do produkcji surowców, metoda 

wytwarzania, właściwości estetyczne (wygląd, staranność wykonania, estetyka opakowania, 

oryginalność funkcjonalność). 

2. W celu usprawnienia prawidłowego przebiegu Konkursu Organizator wyznacza osoby będące 

Koordynatorami Konkursu. 

3. Nad prawidłowością punktacji czuwają: 

- Koordynatorzy Konkursu 

- V-ce przewodniczący jury 

- Sekretarz jury 

- Strażnik czasu 

- Profesjonalna Komisja degustacyjna 

- Komisja złożona ze smakoszy VIP  

4. Wyznaczony Sekretarz Konkursu wraz z Przewodniczącym Jury nadzoruje prawidłowe wypełnienie 

arkuszy ocen przez wszystkich sędziów, tj. oznakowanie arkusza odpowiednim numerem drużyny, 

czytelny podpis jurora na arkuszu, wpisanie uwag/komentarzy do kolejnych dań. 

5. Sumowania oceny Jury dokonuje tylko i wyłącznie niezależny Juror - Sekretarz Konkursu. 

6. Dania Konkursowe oceniane przez Jury powinny być oznaczone alfanumerycznie lub w inny sposób 

tak, aby Jury oceniało prezentowane dania, a nie uczestników Konkursu. 

7. W Jury Konkursu nie może zasiadać krewny, rodzina, którego uczestnik startuje w tym Konkursie. 

8. W Jury Konkursu nie może zasiadać przedstawiciel Firmy będącej organizatorem, 

współorganizatorem (nie dotyczy jury VIP). 

Skala ocen i szczegółowy harmonogram podany zostanie przy ogłoszeniu wyników kwalifikacyjnych. 


