
                                                              
                                                                                                                              

 
REGULAMIN 

„I Festiwalu Produktu Lokalnego w Krzydlinie Wielkiej” 
 

1. Organizatorem konkursu jest: Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej „KREDA”, 

2. Celem konkursu jest: 

a) Identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych, regionalnych potrawach stanowiących dziedzictwo 

kulinarne regionu oraz promocja rękodzieła z terenu Powiatu wołowskiego. 

b) Promowanie i stymulowanie wykorzystania zasobów lokalnej, tradycyjnej żywności oraz rękodzieła.  

c) Identyfikacja regionalnego dziedzictwa kulinarnego, które może służyć budowie produktu lokalnego i marki 

regionu. 

3. Zasady uczestnictwa w konkursie: 

a) W konkursie mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane organizacje, szkoły i osoby fizyczne zrzeszone jak 

i niezrzeszone, chcące przedstawić swoje potrawy oraz rękodzieło. 

b) Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do dostarczenia organizatorowi konkursu karty zgłoszenia, 

stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu, najpóźniej do dnia 20 września 2013r. Osoby, które nie 

zgłoszą się terminowo do konkursu mogą wystawić swoje produkty na Festiwalu ale nie będą one brały 

udziału w konkursie. Karta zgłoszenia zawierać musi przepisy z dokładnym wykazem użytych produktów.  

c) Ocenie konkursowej podlegać będą potrawy w następujących niezależnych kategoriach: 

I kategoria –Wyrób rękodzielniczy  

II kategoria –Miody i Przetwory 

III kategoria - Pieczywo, ciasta i desery 

IV kategoria - Napoje regionalne (alkoholowe i bezalkoholowe np. piwo, nalewka, wino, kompot, sok) 

d) Każda potrawa konkursowa musi być przygotowana z wykorzystaniem produktów związanych  z danym 

regionem 

e) Ocenie konkursowej w rękodziele podlegać będą wyroby (np .haft płaski ręczny i maszynowy, koralikowy, 

richelieu i krzyżykowy, wykonany na tkaninie odzieżowej lub dekoracyjnej, bielizna pościelowa i stołowa, 

makatki i inne formy, w tym wyroby na szydełku i na drutach, z wełny, lnu i innych surowców przeznaczona 

zarówno na strój regionalny i jego elementy, w tym witraże, rysunek, papieroplastyka (wycinanki, pająki, 

kwiaty z bibuły i wełny, firanki papierowe i inne), biżuteria, prace inspirowane sztuką i rzemiosłem  w tym 

ceramika 

f) Jury Konkursów wyłonią zwycięzców, przyznając nagrody za I, II, III miejsca oraz wyróżnienia 

w każdej kategorii kulinarnej i rękodzielniczej. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat udziału w 

konkursie.  

4. Zasady konkursu: 

a) Uczestnicy biorący udział w konkursie będą prezentowali swoje potrawy i wyroby rękodzielnicze na własnych 

stanowiskach wystawienniczych w miejscu wskazanym wskazanych przez organizatora. Organizator może 

zapewnić stoły wystawiennicze za odpłatnością 20 złotych za zestaw, po wcześniejszym zgłoszeniu 

zapotrzebowania w karcie zgłoszenia uczestnictwa. Przygotowanie (dekorację) miejsca prezentacji 

pozostawia się w gestii uczestnika konkursu. 

b) Każdy uczestnik może zaprezentować maksymalnie 1 produkt potrawy w konkursie kulinarnymi w kategorii 

rękodzieło . 

c) Potrawy oceniane będą przez członków jury, którzy uwzględnią: 

- walory smakowe - ilość punktów: 0 - 5  

- wygląd potrawy - ilość punktów: 0 - 5  

- związek potrawy z regionem i jego tradycjami - ilość punktów: 0 - 5  

Każda potrawa może uzyskać maksymalnie 15 punktów.  

d) Wyroby rękodzielnicze oceniane będą przez członków jury, którzy uwzględnią: 

                                                              
 

 

 

 



 

 

 

 

 

-  oryginalności wzoru i jego walorów estetycznych, 

- nawiązanie do tradycji lokalnych, a także nowych rozwiązań bazujących na dawnych technikach  

i wzorach 

-  precyzja i technika wykonania 

 

 

Zwycięzcy zostaną wyłonieni podczas Festiwalu dnia 05 października 2013 r.  

Ocena Jury rozpocznie się o godzinie 14.00 .  

 

6. Założenia dodatkowe  

a) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zdjęć oraz publikacji potraw konkursowych 

 i uczestników konkursu. Produkty zgłoszone do konkursu  przechodzą na własność organizatora. 

Wszystkie zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie i pytania dotyczące spraw nie wyszczególnionych w 

regulaminie,  

a związanych z organizacją konkursu prosimy kierować do:  

Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej „KREDA”,  tel. 608036271,  lub drogą    

 e-mail   stowarzyszenie.mkw.kreda@gmail.com 

 

 

 
         

                                                                                                      


