
 

 

 

 

Regulamin konkursu na „Najsmaczniejszą zupę bożonarodzeniową 

podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego” 
  
1. Organizator konkursu: 
Organizatorami konkursu są Starostwo Powiatowe w Gołdapi i Stowarzyszenie Gołdapski 

Fundusz Lokalny. 

Data i miejsce rozstrzygnięcia konkursu: 
Prezentacja konkursowa i degustacja potraw odbędzie się 21 grudnia 2014 r. w godz. 11:30 – 

14:50 podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego – 2014 r. (na Placu Zwycięstwa w Gołdapi). 

  

2. Cel konkursu: 
- rozwijanie aktywności związanej z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia, 

- kultywowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych, 

- prezentacja kuchni regionalnej poprzez tradycyjną zupę bożonarodzeniową, 

- aktywizacja społeczności lokalnej, 

- wymiana doświadczeń i przepisów, 

- kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni bożonarodzeniowej, 

- budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych, 

- integracja pokoleń. 

  

3. Przedmiot konkursu: 

„Najsmaczniejsza zupa bożonarodzeniowa” – potrawa na miejsce imprezy zostaje 

przywiedziona już gotowa. Prezentacja na scenie przedstawiciela podmiotu biorącego udział 

w konkursie o godzinie 11:30. Komisja konkursowa oceni zupę o godzinie 12:30. 

 

4. Adresaci konkursu: . 

Konkurs adresowany jest do wszystkich Gospodyń i Gospodarzy Domowych, stowarzyszeń, 

gospodarstw agroturystycznych, grup nieformalnych, firm i podmiotów komercyjnych, którzy 

oprócz udziału w konkursie mają również swoje stoisko z produktami. W konkursie nie mogą 

brać udziału organizatorzy imprezy ani ich członkowie. 

  

5. Warunki uczestnictwa: 
Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który należy przesłać na adres mailowy 

gofund@wp.pl (wypełniony formularz zgłoszeniowy jest warunkiem uczestnictwa  

w konkursie) Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 grudnia 2014 roku. 

Uczestnik, który deklaruje swój udział w konkursie jednocześnie akceptuję warunki 

konkursu. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przygotowania z własnych składników 

zupy bożonarodzeniowej (tradycyjnej) i dostarczenie jej na własny koszt na miejsce imprezy. 

Organizatorzy wyznaczają miejsce dla uczestników konkursu. Uczestnik, który deklaruje 

swój udział w konkursie jednocześnie wyraża zgodę na zajęcie wyznaczonego przez 

organizatora miejsca wystawowego. Uczestnicy konkursu zapewniają niezbędne materiały i 

produkty do przygotowania zupy oraz dbają o bezpieczeństwo własnego stoiska. 
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Podmioty, które biorą udział w konkursie przygotowują 40 talonów na zupę (1 porcja to 

miseczka 0,33 l) dla społeczności uczestniczącej w jarmarku i przekazują je dla 

organizatorów konkursu. Pozostałą ilość zupy bożonarodzeniowej uczestnicy konkursu 

dystrybuują, (ale nie rozdają za darmo) według własnego uznania. Każdy uczestnik konkursu 

otrzyma dostęp do prądu (prosimy zaopatrzyć się we własne przedłużacze). 

Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży oraz kosztów produktów. 

Wszystkie stanowiska zostaną ustawione przed publicznością zaproszoną na Konkurs w celu 

zaprezentowania, dlatego też każdy z uczestników konkursu powinien zadbać o efektowne 

zaprezentowanie się. Wszystkie podmioty powinny wystawić nazwy prezentowanych potraw 

i nazwy własne organizacji, grupy nieformalnej, podmiotu komercyjnego itp. 

 

6. Kryteria oceny:  
Oceny „zupy bożonarodzeniowej” dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów. 

Komisja oceniając weźmie pod uwagę: 

- smak potrawy i jej wygląd, 

- tradycyjność i sposób podania, 

- prezentacja możliwie oryginalnych zup bożonarodzeniowych charakteryzujących region, 

- zupy tradycyjne i lokalne, jako elementy dziedzictwa kulturowego, 

- aranżacja i kompozycja podania oraz pomysłowość na sposób ekspozycji, 

- estetyka, jakość obsługi stoiska i informacji o prezentowanej potrawie, 

- elementy tradycji Bożonarodzeniowych. 

Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

7. Komisja konkursowa: 

Komisja konkursowa zostanie powołana przez organizatorów Konkursu.  

 

8. Nagrody: 
W konkursie zostaną przyznane bony na nagrody rzeczowe (akcesoria do kuchni) w 

wysokości: pierwsze miejsce 175 zł, drugie 150 zł i trzecie 125 zł. 

  

9. Postanowienia końcowe: 
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji 

o zwycięzcach i uczestnikach konkursu, 

- Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zamieszczania informacji w swoich 

materiałach i kampaniach promocyjnych, jako element promujący, 

-Podmioty biorące udział w konkursie użyczają prawa do wykonywania potraw wg własnej 

receptury innym podmiotom, 

- Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w 

regulaminie, 

- Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie organizatorów. 

- Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustalają organizatorzy. 

  

10. Kontakt: 

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem tel. 511 128 606. 

  

Zapraszamy do  udziału i życzymy wielu pomysłów!!!! 
(wa) 


