REGULAMIN
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU NA POTRAWĘ
Z GĘSI KIELECKIEJ- SMAKI GĘSINY
I. Organizator konkursu :
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
1. Współorganizator:
Urząd Gminy w Rakowie
II. Data i miejsce rozstrzygnięcia konkursu:
Konkurs odbędzie się w dniu 12.11.2017 r. o godzinie 11.00 w budynku Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Rakowie, ul. Łagowska 25
III. Cel konkursu:
 Promowanie i popularyzacja regionalnych tradycji kulinarnych, kreowanie gęsiny jako
produktu regionalnego
 Upowszechnianie walorów zdrowotnych i smakowych gęsiny,
 Wymiana przepisów i doświadczeń wśród uczestników konkursu
 Budowa więzi wśród lokalnej społeczności
 Promocja regionalnego dziedzictwa kulinarnego, oraz zachęcanie mieszkańców
województwa świętokrzyskiego do zmiany nawyków żywieniowych
IV. Uczestnicy konkursu
 Uczestnikami konkursu są Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Województwa
Świętokrzyskiego.
 Zainteresowani Konkursem Uczestnicy (KGW) wypełniają i przesyłają do
właściwego miejscowo Starostwa Powiatowego prawidłowo wypełniony Formularz
Zgłoszeniowy wraz z przepisem na potrawę oraz ewentualnie jej zdjęciem w terminie
do 25 października (data wpływu) Formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1
do Regulaminu, dostępny jest na stronie internetowej organizatora – Urzędu
Marszałkowskiego, Urzędu Gminy Raków oraz w ich siedzibach - I etap
 W konkursie biorą udział 3-osobowe zespoły wyłonione w I etapie konkursu, zwane
dalej Uczestnikami
 W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie komisji konkursowej ani członkowie
ich rodzin.
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Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przygotowania, zaprezentowania i poddania
ocenie komisji konkursowej zgłoszonej potrawy wraz z przepisem podczas trwania
konkursu.
 Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie przez Starostwa Powiatowe
wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z przepisem do dnia 31.10.2017 r. na
podane niżej kontakty:
 E-mail: urzad@rakow.pl
 fax: 41/3535018 wew. 11
 listownie: Urząd Gminy Raków
ul. Ogrodowa 1
26-035 Raków
z dopiskiem: „Wojewódzki konkurs na potrawę z gęsi kieleckiej- Smaki Gęsiny”
V. Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest zaprezentowanie potrawy z gęsi kieleckiej, przygotowanej
wcześniej przez Uczestników na bazie składników zapewnionych przez Organizatora oraz z
dowolnymi składnikami wybranymi i zapewnionymi przez Uczestników. Potrawa musi
zawierać minimum jeden produkt z Listy Produktów Tradycyjnych Województwa
Świętokrzyskiego,
dostępnych
na
stronie:
http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/departamenty/departament-rozwoju-obszarow-wiejskichi-srodowiska/422-departament-rozwoju-obszarow-wiejskich-i-srodowiska/38688-listaproduktow-tradycyjnych .
Potrawa będzie przygotowana wcześniej a podgrzana i przedstawiona do degustacji przez
Komisję w dniu konkursu .
VI. Przebieg konkursu:
1. Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach:
 pierwszy etap – nabór zgłoszeń przez Starostwa Powiatowe do 25 października 2017r.
Każde Starostwo Powiatowe typuje jedno Koło Gospodyń Wiejskich ( Uczestnika) do
Konkursu.
 drugi etap - Starostwa Powiatowe przesyłają do Urzędu Gminy w Rakowie wytypowane
przez siebie zgłoszenia Kół Gospodyń Wiejskich emailem, faksem lub listownie do
dnia 31 października 2017 r. (data wpływu do Urzędu Gminy)
 trzeci etap – weryfikacja przysłanych zgłoszeń przez powołaną przez Organizatora
Komisję Konkursową
 czwarty etap – finał konkursu w dniu 12 listopada 2017 r. w Gimnazjum w Rakowie
2. Harmonogram finału :
 Przyjazd uczestników: między godziną 11.00 a 12.00
 Rozpoczęcie konkursu: o godzinie 12.30
 Ocena potraw przez Komisję: 13.30-15.30
 Ogłoszenie wyników ok. 15.30
 Planowane zakończenie Konkursu ok.16.30-17.00
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W trakcie trwania konkursu na scenie odbywać się będą występy zespołów ludowych,
dostępna będzie degustacja potraw z gęsiny
3.
Organizator zapewni uczestnikom bazowe zestawy produktów do przyrządzenia potrawy.
Wykaz produktów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Zestawy produktów uczestnicy odbierają we własnym zakresie w miejscu i terminie
uzgodnionym z Organizatorem.
4.
Organizator zapewni stanowiska do podgrzania potraw oraz wyposażone zaplecze
kuchenne i naczynia niezbędne do przeprowadzenia finału (załącznik nr 3)
5.
Uczestnicy mogą swoje potrawy dowolnie wzbogacić dodatkami używanymi w kuchni
polskiej.
6.
Uczestnicy przygotowują 6 porcji potrawy:
- 5 porcji do oceny komisji konkursowej
- 1 porcja na stół prezentacyjny
7.
Pozostałe porcje potraw konkursowych zostaną wydane publiczności.
Czas na rozłożenie produktów i drobnego sprzętu oraz dekorację stanowisk
konkursowych nie będzie liczony przez Jurorów jako czas przewidziany do
przygotowania dań konkursowych
8.
Wszystkie stanowiska zostaną ustawione przed publicznością zaproszoną na Konkurs w
celu zaprezentowania pełnego kunsztu kucharskiego. Dlatego też ekipa powinna zadbać o
efektowne zaprezentowanie się zarówno, jeśli chodzi o wygląd osób prezentujących
potrawę, jak i swojego stanowiska.
VII. Ocena:
1. Oceny potraw dokona Komisja powołana przez Organizatora składająca się z
przedstawicieli następujących Instytucji:
a) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
b) Urzędu Gminy Raków
c) Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
d) Świętokrzyskiej Izby Rolniczej
e) Stowarzyszenia „Gęś Kielecka z Tradycjami”
2. Komisja wybierze spośród siebie Przewodniczącego oraz Sekretarza
3. Komisja oceni poszczególne potrawy, biorąc pod uwagę szczególnie:
a) Spełnieniem wymogów określonych regulaminem i tematyką konkursu
b) Związek z regionem oraz zastosowanie produktów tradycyjnych regionu
świętokrzyskiego (minimum 1)
c) Ogólnymi cechami potrawy takimi jak smak, zapach, konsystencja, wygląd
d) Szczególnymi elementami dekoracyjnymi i estetyką
e) Oryginalnością i pomysłowością
4. Komisja sporządzi protokół z oceny potraw
5. Decyzja Komisji jest wiążąca i ostateczna
VIII. Nagrody
1. Organizator przewiduje nagrody za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia.
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Dopuszczalne są nagrody ufundowane przez współorganizatora i sponsorów dla wybranego
uczestnika konkursu.
IX. Postanowienia końcowe
1. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię,
nazwisko oraz publikację przepisów oraz zdjęć potraw konkursowych bez prawa do
odrębnego wynagrodzenia
2. Informacje o nagrodzonych zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu
Marszałkowskiego, Urzędu Gminy Raków, Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego i in.
3. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje Regulamin, ustala organizator
2.

Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Wykaz bazowych produktów spożywczych zapewnionych przez Organizatora
3. Wykaz naczyń zapewnionych przez Organizatora
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