
DOŻYNKI GMINNE JEDWABNO 2015 

REGULAMIN KONKURSU 

„NA NAJLEPSZY CHŁODNIK, ZUPĘ MLECZNĄ I INNE POTRAWY 

MLECZNE” 

 

Organizator:  

Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie 

Ul. 1 Maja 63 

12-122 Jedwabno 

 

Termin konkursu:  

23.08.2015 rok 

 

Cel konkursu:  

1) kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej Warmii i 

Mazur, 

2) wykazanie się znajomością w przygotowaniu zupy mlecznej lub chłodnika z odpowiednim 

wykorzystaniem i użyciem jak największej ilości produktów regionalnych,  

3) promowanie produktów żywnościowych, specyficznych dla naszego regionu ,  

4) zachowanie niepowtarzalnych smaków produktów żywnościowych.  

 

Warunki uczestnictwa:  

W konkursie mogą uczestniczyć potrawy mleczne  przygotowane przez sołectwa z terenu Gminy 

Jedwabno oraz przez członków organizacji pozarządowych, delegacje przyjeżdżają na miejsce 

konkursu na koszt własny, Komisja Konkursowa dokona degustacji potraw  bezpośrednio po 

zakończeniu obrzędu dożynkowego na placu dożynkowym. Uczestnicy konkursu zapewniają we 

własnym zakresie produkty niezbędne do przygotowania i prezentowania potraw kulinarnych. 

 

Komisja Konkursowa:  

Potrawy mleczne oceni od 3 - 5‐os. Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli:  

1. Urzędu Gminy w Jedwabnie 

2. Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie 

3. Przybyłych Gości 

 

Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej 

członków.  



 

Kryteria oceny:  

Komisja dokona wyboru najsmaczniejszej POTRAWY oceniając :  

1. Sposób podania potrawy, czyli ogólne odczucie estetyczne– od 0 do 5 pkt,  

2. Walory smakowe – od 0 do 5 pkt,  

3. Pracochłonność dania – od 0 do 5 pkt,  

4. Związek z kulturą powiatu, województwa – od 0 do 5 pkt.  

 

Nagrody i wyróżnienia:  

Dla zwycięzcy konkursu przewidziana jest nagroda rzeczowa o wartości:  

I miejsce – 200 złotych 

II miejsce – 100 złotych 

III miejsce – 100 złotych 

 

Komisja konkursowa może również przyznać nagrody w formie wyróżnień.  

 

Rozstrzygnięcie konkursu:  

Nagroda zostanie wręczona w dniu 23 sierpnia 2015 r. bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu.  

 

Termin zgłoszeń:  

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz 

dostarczenie wraz z dołączonym przepisem do dnia 20 sierpnia 2015 roku do Gminnego 

Ośrodka Kultury w Jedwabnie osobiście, telefonicznie pod nr telefonu 89/6213042, drogą email 

na adres gok@jedwabno.pl .  

 

 

Inne istotne informacje: 

Każda delegacja powinna przygotować degustację potrawy dla członków komisji konkursowej.  
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