REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO
„Nadwieprzańskie smaki”
Ryki 2021
I CELE KONKURSU
1. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji kulinarnych regionu oraz popularyzowanie
tradycji ludowej.
2. Identyfikacja i gromadzenie wiedzy o dziedzictwie kulinarnym regionu, w szczególności
produktów i potraw charakterystycznych dla tego obszaru.
3. Aktywizacja mieszkańców do wytwarzania produktów z wykorzystaniem lokalnych
surowców i według tradycyjnych dla tego terenu receptur.
4. Podniesienie świadomości mieszkańców na temat lokalnego dziedzictwa kulinarnego i
kulturowego.
5. Inspirowanie mieszkańców gminy do poszukiwań tradycyjnych receptur kulinarnych i
aktywizowanie do aktywności społecznej.
6. Upowszechnianie wiedzy o lokalnych potrawach i przepisach regionalnych.

II ZASADY KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach.
2. Przedmiotem Konkursu jest zaprezentowanie na stoisku promocyjnym własnoręcznie
przygotowanej potrawy lokalnej zgodnie z tradycją regionu z wykorzystaniem ryb
słodkowodnych pochodzących od miejscowych hodowców.
3. Eliminacje konkursowe odbędą się w dniu 26 czerwca 2021r. podczas wydarzenia „Sobótka
nad Wieprzem” w miejscowości Bobrowniki.
4. W Konkursie mogą wziąć udział koła gospodyń wiejskich, sołectwa, stowarzyszenia i
organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Ryki, producenci lokalni i rolnicy, a
także grupy nieformalne z terenu gminy.
5. W konkursie może wziąć udział maksymalnie 10 uczestników. O udziale w konkursie
decyduje kolejność zgłoszeń.
6. Udział w konkursie jest równoznaczny z nieodpłatnym udostępnieniem zdjęć oraz przepisu
na wykonanie potrawy konkursowej na stronie internetowej MGCK. Zdjęcia i przepisy
zostaną na życzenie uczestnika opatrzone informacją o osobach przygotowujących potrawy.
7. Przepisy oraz zdjęcia potraw konkursowych zostaną zamieszczone na stronie internetowej
www.mgck.ryki.pl oraz w mediach społecznościowych facebook.com/mgckryki.
III ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy złożyć wypełnioną Kartę Zgłoszeniową osobiście, za
pośrednictwem poczty tradycyjnej w siedzibie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w
Rykach ul. Warszawska 11 08-500 Ryki lub drogą elektroniczną na adres
centrumkultury.ryki@wp.pl oraz zaprezentować potrawę na przygotowanym stoisku w dniu
26.06.2021r. Podczas imprezy plenerowej „Sobótka w Bobrownikach”.
2. Karty Zgłoszeniowe, które nie zostaną w całości wypełnione, nie zostaną przyjęte jako
zgłoszenie do Konkursu.
3. Organizator Konkursu zapewnia uczestnikom stoiska w postaci namiotów
wystawienniczych.
4. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną potrawę.
5. Karty Zgłoszenia muszą zostać dostarczone do organizatora w nieprzekraczalnym terminie

18.06.2021r. /piątek/. Zgłoszenia dostarczone po tym terminie będą uwzględniane
wyłącznie w przypadku wolnych miejsc.

IV KRYTERIA OCENY
1. Ocena konkursowa będzie uśrednioną oceną dwóch elementów składowych;
- oceny za potrawę tradycyjną,
- oceny za wygląd stoiska promocyjnego.
2. Kryteria oceny potrawy tradycyjnej:
◦ zgodność z tradycją (przygotowanie według tradycyjnych przepisów),
◦ wykorzystanie produktów pochodzących od miejscowych rolników, producentów i
hodowców,
◦ staranność wykonania i stopień trudności,
◦ wartość kulturowa,
◦ ogólny wyraz (walory smakowe i estetyczne, pomysł i kompozycja, kolorystyka,
kształt).
3. Kryteria oceny stoiska promocyjnego:
◦ samodzielność wykonania dekoracji,
◦ wykorzystanie rękodzieła i lokalnych tradycji i motywów zdobniczych,
◦ wartość kulturowa,
◦ pomysł i kompozycja,
◦ technika i stopień trudności wykonania,
◦ ogólny wyraz artystyczny (kolorystyka, technika, materiał, kompozycja).
4. Potrawy i stoiska oceniane będą przez powołaną przez organizatorów Komisję Konkursową.
5. Z prac komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej członków.
6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

V NAGRODY
1. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 26 czerwca 2021 r.
2. Komisja Konkursowa przyzna nagrody finansowe w wysokości:
I miejsce – 400 zł
II miejsce – 300 zł
III miejsce – 200 zł
Wyróżnienie – 100 zł
oraz pamiątkowe dyplomy i podziękowania.
VI INFORMACJE DODATKOWE
1. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Miejsko-Gminne Centrum Kultury w
Rykach ul. Warszawska 11 08-500 Ryki, pod numerem telefonu (81) 865 16 16 lub poprzez
pocztę elektroniczną centrumkultury.ryki@wp.pl.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca i terminu przeprowadzenia konkursu
w przypadku okoliczności, na które nie ma wpływu.

