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Regulamin Konkursu  
V Powiatowy Konkurs na Tradycyjny Produkt Kulinarny 

Powiatu Niżańskiego,  

Nisko, 21 sierpnia 2022 r.  

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Powiat Niżański. 

2. Współorganizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie 

„Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” 

w Nisku oraz Niżańskie Stowarzyszenie dla Kultury. 

3. Konkurs odbędzie się 21 sierpnia 2022 r. w godz. 14.00 – 17.00 na terenie 

Gminy i Miasta Nisko, w ramach realizacji operacji „Promocja produktów 

tradycyjnych Powiatu Niżańskiego”.   

4. Podmioty zostaną rekrutowane do projektu poprzez ogłoszenie na stronach 

internetowych: powiatnizanski.pl, lgdnisko.pl, nck.nisko.pl.  

5. Organizatorzy zapewniają uczestnikom miejsce do zaprezentowania potraw 

konkursowych.  

II. Cele konkursu 

1. Wyłonienie tradycyjnych produktów Kulinarnych Powiatu Niżańskiego. 

2. Do konkursu nie mogą być zgłaszane produkty wpisane na listę produktów 

tradycyjnych Województwa Podkarpackiego.   

3. Aktywizacja mieszkańców na rzecz podejmowanych inicjatyw poprzez 

poznanie tradycji kulinarnych regionu. 

4. Zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności 

lokalnych tradycji kulinarnych. 

5. Prezentacja dokonań organizacji działających w środowisku wiejskim. 

6. Promowanie społecznej aktywności mieszkańców wsi.  

7. Wzrost zainteresowania kontynuowaniem tradycji przez ludzi młodych, 

szczególnie osoby mieszkające na obszarach wiejskich.  

III. Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami konkursu mogą być np. Koła Gospodyń Wiejskich, 

stowarzyszenia, grupy nieformalne (minimum 8 osób z jednego podmiotu) – 

łącznie 15 podmiotów z terenu województwa podkarpackiego.  

http://powiatnizanski.pl/
http://lgdnisko.pl/
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2. Uczestnikami konkursu nie mogą być przedstawiciele organizatorów, 

członkowie komisji oceniającej potrawy oraz ich bliscy.  

3. Warunkiem udziału w konkursie jest: 

1) kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik do 

regulaminu) – decyduje data złożenia dokumentów u organizatora 

konkursu,  

2) akceptacja zasad określonych w regulaminie,  

3) przygotowanie na własny koszt potraw konkursowych oraz 

zabezpieczenie niezbędnych do prezentacji i degustacji naczyń i sprzętu 

(np. tacek lub serwetek papierowych), 

4) zaprezentowanie konkursowej potrawy uczestnikom operacji. 

4. Do konkursu można zgłosić jeden tradycyjny produkt kulinarny powiatu 

niżańskiego.  

 

IV. Kryteria rekrutacji  

Podstawowym kryterium rekrutacji jest kolejność zgłoszeń. 
Wyłonionych 15 podmiotów weźmie udział w V Powiatowym Konkursie na 

Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego.  

V. Ocena wyrobów konkursowych i nagrody 

1. Oceny potraw konkursowych i przyznania nagród dokonuje komisja 

konkursowa złożona z 4 osób.  

2. Skład komisji zostanie przedstawiony przed konkursem. 

3. Komisja ocenia wyroby w zakresie: 

1) zgodności z tematem konkursu i wymaganiami regulaminu,  

2) atrakcyjności, oryginalności receptury, 

3) walorów estetyki wykonania i przystrojenia produktu konkursowego, 

4) walorów smakowych, 

5) sposobu promocji i prezentacji produktu konkursowego, 

6) jakość produktu.  

4. Nagrody finansowe otrzymają podmioty, które zajmą w konkursie miejsca: 

1) I miejsce – 1.600 zł,  

2) II miejsce – 1.400 zł,  

3) III miejsce – 1.200 zł,  

pozostałe podmioty (12) otrzymają nagrody finansowe – wyróżnienia 

w wysokości po 1.000 zł każdy. 
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5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi ok. godz. 17.00. 

6. Od podjętej przez komisję decyzji o przyznaniu nagród nie przysługuje 

odwołanie. 
 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk, 

zdjęć i informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu. 

2. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki 

zawarte w regulaminie. 

3. Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie organizatora. 

4. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala organizator. 

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem tel. (15) 8415 – 408 w. 222 

 

Zapraszamy do udziału i życzymy wielu pomysłów!!!    

 

Organizatorzy 
 


