
Konkurs Kulinarny 

 w ramach Festiwalu  Beskidzkie Kociołki Nowa Formuła dla Przyjaciół Brenna 2020 

10 października 2020 roku 

Miejsce: Górska Hacjenda w Brennej 

 

Regulamin konkursu 

 
1. Organizator, miejsce i termin: 

Na terenie Agroturystyki Górska Hacjenda w Brennej, ulica Barujec 35 

Bacówka u Wiecha  

Górska Hacjenda 

10.10.2020, start godzina: 10:00,  ocena od godziny 14:00 

 

2. Adresaci konkursu:  
 W konkursie mogą brać udział ekipy amatorskie i ekipy profesjonalne. 

 Każda załoga deklarująca swoje zgłoszenie w konkursie typuje maksymalnie dwie osoby, które będą 

obsługiwały stanowisko pracy, 

 dopuszcza się start jednej osoby 

 należy dokonywać zgłoszenia swojego uczestnictwa w konkursie drogą elektroniczną na poniższy adres 

e-mail: wiecho.w@wp.pl do dnia 20 września 2020 roku, zgłoszenie powinno zawierać imiona 

i nazwiska uczestników, nazwę załogi biorącej udział w konkursie, zgłoszenie będzie przyjęte po 

spełnieniu warunków uczestnictwa wysłanych wraz z regulaminem na adres zwrotny. 

 Organizator zastrzega, że liczba załóg mogących wziąć udział w konkursie jest ograniczona. 

 Organizator po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzi uczestnictwo w konkursie mailowo. 

 

3. Zasady przeprowadzenia konkursu: 

 Każda załoga uczestnicząca w konkursie zobowiązana jest do wykonania dania głównego 

z wieprzowiny przyrządzonego w kociołku na wolnym ogniu, po przygotowaniu dania należy wydać je 

w ilości 6 porcji, dodatki i aranżacja wydania dowolna.  

 W regulaminowym czasie 4 godzin każda załoga musi przygotować konkursowe potrawy 

z przywiezionych surowców. Dozwolona jest wstępna obróbka surowców. Niedozwolone jest używanie 

półproduktów. Czas liczony jest od momentu rozpoczęcia pracy.  

 Obowiązkowym surowcem użytym w przygotowywanym daniu jest wieprzowina! 

 Po zakończeniu pracy stanowisko musi zostać doprowadzone do stanu pierwotnego. 

 Do dyspozycji ekip będą zadaszone stanowiska i stoły do przygotowania potraw oraz dostęp do wody. 

 Porcje oceniane przez jury muszą być podawane na ciepło w dowolnych naczyniach: deski, patery, 

misy, mini kociołki itp. 

 Konkurs oceni jury, każdy juror będzie miał do dyspozycji złote dukaty, które będą przeliczane na 

punkty, ocena będzie uwzględniała proporcjonalnie: 

smak max 70% 

wygląd i aranżacja max 30 % 
 Każda załoga startująca w konkursie jest zobowiązana do zorganizowania we własnym zakresie i na 

swój koszt wszystkich produktów użytych w daniach oraz drobnego sprzętu niezbędnego do wykonania 

i zaserwowania dań.  

 Organizatorzy przewidują dla zdobywców I, II, III miejsca puchary i nagrody rzeczowe. 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu  

 Uczestnik konkursu przysyłając organizatorom zgłoszenie potwierdza, że wyraża zgodę na udział 

w konkursie na zasadach określonych w niniejszym konkursie. 

Wszyscy uczestnicy konkursu, członkowie jury, zaproszeni goście biorąc udział w wydarzeniu o nazwie 

„Beskidzkie Kociołki” wyrażają tym samym zgodę na publikowanie zdjęć i innych materiałów z ich 

wizerunkiem z podaniem nazwiska i imienia w mediach publicznych.  



 Dane osobowe podane w arkuszach zgłoszeniowych będą przechowywane przez organizatora 

przez 1 rok, tj do dnia 10 października 2021 roku i wykorzystane na potrzeby organizacji i promocji 

konkursu. 

 Wszystkie osoby biorące udział w/w wydarzeniu w dowolnym charakterze, prócz organizatorów, 

zobowiązane są do nie publikowania i nie sugerowania w swoich relacjach, sprawozdaniach, 

reportażach fotograficznych itd., że są organizatorami czy też współorganizatorami w/w wydarzenia.  

 

Ustalenia regulaminowe w związku z pandemią COVID-19  

 Na Festiwal zapraszamy osoby, które nie narażą innych uczestników na zachorowanie Covid-19. 

 Każdy uczestnik jest świadomy, że uczestnictwo w Festiwalu mimo złego stanu zdrowia oraz kontakt 

z osobami chorymi lub przebywającymi na kwarantannie w okresie mniej niż 14 dni poprzedzających 

imprezę, naraża wszystkich uczestników oraz organizatorów na utratę zdrowia i przymusową 

kwarantannę.  

 W sytuacji zarażenia się Covid-19 podczas Festiwalu uczestnik nie będzie wnosił skarg, zażaleń, 

pretensji do organizatora będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego wynikającego 

z panującej obecnie pandemii.  

 Podczas Festiwalu zaleca się zasłanianie ust i nosa oraz zachowania dystansu minimum 2 metry 

od innych uczestników imprezy.  

 Każda załoga na wyposażeniu stołu roboczego powinna posiadać rękawiczki jednorazowe, płyn do 

dezynfekcji, maseczki. 

 

Wszystkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować pod numer: 

 

Tel. + 48 607-79-15-20 lub e-mail wiecho.w@wp.pl  
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