
 

 

Konkurs Kulinarny 

 w ramach Festiwalu  Beskidzkie Kociołki Nowa Formuła  

Gorlice 2022 

9 kwietnia 2022 roku 

Miejsce: Gorlice, ul. Węgierska 41 

 

Regulamin konkursu 

 
1. Organizator, miejsce i termin: 

 Bacówka u Wiecha Aleksandra Wróblewska 

 Fundacja „Wiedza Umiejętność Rozwój” w Gorlicach 

Na terenie restauracji Kaflarnia, ul. Węgierska 41 Gorlice; 

9.04.2022; 

godz. 11:00 odprawa drużyn, przydział stanowisk,  

godz. 11:30 start konkursu kulinarnego,  

godz. 16:00 zakończenie konkursu, ocena dań konkursowych,  

godz. 17:00 ogłoszenie wyników. 

 

2. Adresaci konkursu:  

• W konkursie mogą brać udział ekipy amatorskie i ekipy profesjonalne oraz szkolne. 

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

obsługiwały stanowisko pracy. 

• Dopuszcza się start jednej osoby jako jednej drużyny. 

• Należy dokonywać zgłoszenia swojego uczestnictwa w konkursie drogą elektroniczną, wyłącznie na 

kartach zgłoszeń, na poniższy adres mail: wiecho.w@wp.pl do dnia 4 kwietnia 2022 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 4,5 godzin każda załoga musi przygotować konkursowe potrawy z pobranego 

surowca oraz z przywiezionych przez drużynę dodatków. 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 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 profesjonalne jury z podziałem na poszczególne kategorie: profesjonaliści, amatorzy, 

szkoły. 

• Każdej kategorii winny zgłosić się minimum3 drużyny, w przypadku braku wymaganej ilości drużyn 

organizatorzy zastrzegają, że konkurs w danej kategorii nie odbędzie się. 



• Kryteria oceniania: 

smak max 70% 

wygląd i aranżacja max 30 % 

• Każda załoga startująca w konkursie jest zobowiązana do zorganizowania we własnym zakresie i na 

swój koszt dodatkowych produktów użytych w daniach oraz drobnego sprzętu niezbędnego do 

wykonania i zaserwowania dań. Mięso wieprzowe dostarcza organizator – karczek wieprzowy lub 

łopatkę 2 kg na drużynę / w karcie zgłoszeniowej należy wpisać rodzaj mięsa/. 

• Organizatorzy przewidują dla zdobywców I, II, III miejsca w każdej kategorii 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” Nowa Formuła 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 9 kwietnia 2023 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.  

 

 

Wszystkie pytania dotyczące konkursu prosimy na adres mailowy wiecho.w@wp.pl  
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