Konkurs „20 potraw na 20 – lecie Województwa Świętokrzyskiego”
28-29 kwietnia 2018 r.
Muzeum Wsi Kieleckiej
Park Etnograficzny w Tokarni

1. Organizatorem konkursu kulinarnego jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
Muzeum Wsi Kieleckiej oraz Echo Dnia.

2. W konkursie mogą wziąć udział Koła Gospodyń Wiejskich, gospodarstwa agroturystyczne oraz
instytucje kultury, które wcześniej zadeklarują oraz zgłoszą swój udział w konkursie a także
podadzą nazwę zgłaszanej potrawy.

3. Potrawy muszą wywodzić się z tradycyjnej kuchni regionalnej z terenów Kielecczyzny. Mogą być
na słono, na słodko, surowe, gotowane, duszone, pieczone itp. w zależności od pomysłu
zgłaszającego a także napoje, związane geograficznie z Regionem Świętokrzyskim, wytwarzane na
małą skalę, tradycyjnymi metodami, wywodzące się z tradycji i kultywowanych w Regionie
zwyczajów. Oprócz walorów smakowych ocenie podlegać będzie również oryginalny sposób
zaprezentowania dania.

3. Każda z potraw może otrzymać maksymalnie 20 pkt: 10 pkt za smak, 5 pkt za pomysłowość
i sposób prezentacji potrawy oraz 5 pkt za związek z tematyką Konkursu.

4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę (należy złożyć podpis w odpowiednim miejscu w karcie
zgłoszeniowej) na wykorzystanie w celach promocyjnych np. w wydawnictwach, na stronie

internetowej itp. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Muzeum Wsi
Kieleckiej i Echa Dnia: przepisów kulinarnych, zdjęć potraw i napoi oraz osób prezentujących te
potrawy i napoje wykonanych przez Organizatora na konkurs.

5. Do konkursu można zgłosić maksymalnie 3 potrawy. Aby wziąć udział w konkursie należy
wypełnić Kartę Zgłoszeniową (1 potrawa to jedna Karta Zgłoszeniowa), dołączyć fotografię
proponowanej potrawy w rozdzielczości 300 dpi oraz podpisać zgodę na jej wykorzystanie
w celach promocyjnych w wydawnictwach oraz stronach www.
Karty Zgłoszeniowe bez fotografii nie będą rozpatrywane.
Kartę Zgłoszeniową wraz z fotografią należy przesłać e-mailem na adres:
warsztaty@mwk.com.pl do dnia 20 kwietnia 2018 r. Karty przesyłane po tym terminie nie będą
uwzględniane.
6. Konkurs rozstrzygnie Komisja, która po degustacji potraw przyzna nagrody 20 zwycięskim
potrawom.

7. Ocena odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2018 r. od godziny 14.00 na stoisku przy scenie,
na której odbędzie się też prezentacja potraw.

8. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się na scenie ok. godz. 16.45.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Konkursu.

