Załącznik nr 1 do uchwały 15/2021 Zarządu Stowarzyszenia z dn. 20.05.2021 r.

Regulamin XVII Konkursu Dziedzictwa Kulinarnego
„Smaki Krajny i Pałuk”
I. INFORMACJE WSTĘPNE:
1. Konkurs ma charakter edukacyjny, a jego głównym celem jest integrowanie środowisk
zainteresowanych rozwijaniem i upowszechnianiem zasobów lokalnego dziedzictwa.
2. Cele szczegółowe to upowszechnianie zasobów dziedzictwa historycznego i kulturowego
obszaru LSR oraz promocja i ocalenie od zapomnienia bogactwa kuchni regionalnej
(krajeńskiej oraz pałuckiej), poprzez:
✓

prezentację oraz promocję bogatego dorobku kulinarnego Krajny i Pałuk,

✓

pobudzenie zaangażowania lokalnych społeczności w rozwój obszaru Krajny i Pałuk
z wykorzystaniem zasobów naturalnych, kulturowych i historycznych,

✓

przekazanie kulinarnych pasji i lokalnych tradycji kulinarnych młodemu pokoleniu
mieszkańców regionu.

3. Tematem przewodnim Konkursu w roku 2021 jest: TRADYCYJNA KUCHNIA KRAJNY I
PAŁUK W NOWOCZESNEJ ODSŁONIE.
4. Organizatorem Konkursu jest Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”.
5. Konkurs trwa od 28 maja 2021 r. do 25 czerwca 2021 r., a jego zadaniem jest promocja
i ocalenie od zapomnienia bogactwa kuchni regionalnej: krajeńskiej oraz pałuckiej.
6. Harmonogram Konkursu:
od 28.05.2021 r. do 18.06.2021 r.

Przyjmowanie zgłoszeń (o terminowości zgłoszenia decyduje

(do godz. 14:00)

data wpływu Karty Zgłoszeniowej do Biura LGD).

25.06.2021 r.

Prezentacja potraw i obrady Jury podczas finału konkursu
kulinarnego „Smaki Krajny i Pałuk”.

25.06.2021 r.

Ogłoszenie wyników i nagrodzenie laureatów podczas finału
konkursu kulinarnego „Smaki Krajny i Pałuk”.

II. WARUNKI OGÓLNE UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1. W Konkursie mogą wziąć udział:
❖ sołectwa,
❖ Koła Gospodyń Wiejskich,
❖ organizacje (formalne i nieformalne, w tym: stowarzyszenia, fundacje, OSP),
wyłącznie z terenu powiatu nakielskiego.
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2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby fizyczne, w tym także członkowie Zarządu
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Stowarzyszenia, Rady LGD, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz pracownicy biura LGD
i członkowie ich rodzin (pierwszy stopień pokrewieństwa).
III. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE – OCENA KULINARIÓW:
1. Potrawy mogą być zgłaszane do Konkursu wyłącznie w kategorii dania główne.
2. Uczestnicy mogą zgłosić do Konkursu jedno danie główne.
3. Danie winno być oparte na tradycyjnych przepisach pochodzących z Krajny lub Pałuk i
zawierać elementy nowoczesności.
III.1. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE:
1. Zgłoszenia dań należy dokonać na Karcie Zgłoszenia (stanowiącej załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu) do dnia 18.06.2021 r. do godz. 14.00:
❖ osobiście: w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w Nakle
nad Notecią, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 16.00 (z wyłączeniem dnia
ostatniego – patrz zapis powyżej);
❖ pocztą tradycyjną: ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią;
❖ pocztą e-mail (skan podpisanej Karty Zgłoszenia) na adres: biuro@rlks.naklo.pl.
O terminowości złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu do biura LGD.
2. Karta Zgłoszenia, zgodnie ze wzorem, musi zawierać nazwę dania wraz z krótkim opisem
obejmującym: przepis na potrawę, sposób jej przygotowania oraz związek potrawy z regionem
Krajny lub Pałuk i jego tradycjami wraz z opisem użytego elementu „nowoczesnej wariacji”.
Zgłoszenie powinno zawierać również dane uczestnika (nazwa podmiotu uczestniczącego w
Konkursie, imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot, numer telefonu lub adres e-mail)
oraz podpis.
3. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
III.2. OCENA POTRAW I WYŁONIENIE LAUREATÓW:
1. Ocena dań zgłoszonych do Konkursu odbędzie się 25 czerwca 2021 r. w Ślesinie w
Zajeździe WiK, podczas finału Konkursu Dziedzictwa Kulinarnego „Smaki Krajny i Pałuk”.
2. Zgłoszone do Konkursu danie należy dostarczyć na miejsce obrad Komisji Konkursowej
w dniu finału, tj. 25 czerwca 2021 r., w godz. od 15:30 do godz. 16:00.
3. Oceny dań dokona powołana przez Zarząd LGD 3-osobowa Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodniczący Jury: Mariusz Szwed - finalista 3. sezonu programu Master Chef
Członek Jury: Wiesława Czajkowska - właścicielka Zajazdu WiK w Ślesinie,
Członek Jury: Henryka Tracz – przedstawiciel Zarządu LGD
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Zadaniem Komisji będzie wyłonienie laureatów Konkursu.
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4. Kryteria oceny stosowane przez Komisję:
a. związek potrawy z regionem i jego tradycjami wskazany w opisie na Karcie Zgłoszenia,
b. kreatywność i świeżość w podejściu do tradycji (element nowoczesności/przełamanie
tradycji),
c.

walory smakowe,

d. ogólna prezentacja dania.
5. Spośród zgłoszonych do Konkursu potraw Komisja Konkursowa wyłoni trzech laureatów oraz
przyzna także 2 wyróżnienia. Pozostali Uczestnicy konkursu otrzymają również nagrody
rzeczowe.
6. Decyzje Komisji Konkursowej są wiążące i ostateczne. Od decyzji Komisji nie można wnieść
odwołania.
IV. NAGRODY DLA ZWYCIĘZCÓW:
Dla uczestników Konkursu przewidziano nagrody rzeczowe o łącznej wartości ok. 3 000,00 zł, m.in.:
- Robot kuchenny typu thermomix
- Multicooker
- maszynka do mięsa
- patelnie elektryczne
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Biorąc udział w Konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swojej nazwy,
zgłoszonych do Konkursu przepisów, a także fotografii potraw we wszelkich materiałach
konkursowych, pokonkursowych oraz publikacjach wydawanych przez Stowarzyszenie
„Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, służących promocji dziedzictwa kulinarnego Krajny i Pałuk.
2. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje Regulamin, ustala Organizator.
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Nakło nad Notecią, 20.05.2021 r.
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